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DECRETO N.º 15.352 DE 20 DE DEZEMBRO DE 2005
Dispõe Sobre a Composição da Comissão Gestora do

Programa Municipal de Alimentação Escolar
O Prefeito Municipal de Campinas, no uso de suas atribuições legais,
DECRETA:

Art. 1º Fica a Comissão Gestora do Programa Municipal de Alimentação
Escolar constituída pelos seguintes integrantes:
I – Secretário Municipal de Educação;
II – Secretário Municipal de Extraordinário de Controle e Gestão
III – Secretário Municipal de Cidadania, Trabalho, Assistência e Inclusão Social;
IV – Secretário Municipal de Administração;
V – Chefe de Gabinete do Prefeito;
VI – Secretário Municipal de Saúde;
VII – Secretário Municipal de Finanças;
VIII – Secretário Municipal de Assuntos Jurídicos;
IX – Diretor Presidente da Centrais de Abastecimento de Campinas S.A. -
CEASA Campinas.
§ 1o – A Comissão será presidida pelo Secretário Municipal Extraordinário de Gestão e
Controle, ou por outro Secretário Municipal, por indicação do Senhor Prefeito.
§ 2o - Caberá a elaborar, discutir e aprovar seu regimento interno em reunião,
que será convocada especialmente para este fim pelo Presidente da Comissão,
mediante publicação de edital, no Diário Oficial do Município, num prazo
máximo de 30 (trinta) dias contados da edição deste Decreto.

Art. 2º Cabe à Comissão Gestora do Programa Municipal de Alimentação
Escolar as seguintes atribuições:
I - definição de metas nutricionais de acordo com a Política Municipal de
Educação e com a disponibilidade orçamentária;
II - definição dos objetivos e das diretrizes gerais para a operacionalização do
Programa Municipal de Alimentação Escolar;
III - avaliação periódica do modelo de Gestão.

Art. 3º Cabe à Secretaria Municipal de Educação o gerenciamento e à CEASA
Campinas, a operacionalização do Programa Municipal de Alimentação Escolar,
no âmbito de suas respectivas competências, devendo ambas, em mútua cooperação,
encontrar soluções técnicas que permitam o melhor encaminhamento das decisões
da Comissão Gestora do Programa Municipal de Alimentação Escolar.

Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 5º Ficam revogadas as disposições em contrário, especialmente as Portarias
49.161/01 e 61.383/03.

Campinas, 20 de dezembro de 2005
DR. HÉLIO DE OLIVEIRA SANTOS

Prefeito Municipal
CARLOS HENRIQUE PINTO

Secretário de Assuntos Jurídicos
HELENA COSTA LOPES DE FREITAS

Secretária de Educação Interina
REDIGIDO NA COORDENADORIA SETORIAL TÉCNICO-LEGISLATIVA, DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS, DE ACORDO COM O PROTOCOLADO ADMINISTRATIVO
N° 05/10/41891, DE 05 DE AGOSTO DE 2005, EM NOME DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
E PUBLICADO NA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO.

DRA. ROSELY NASSIM JORGE SANTOS
Secretária-Chefe de Gabinete do Prefeito

RONALDO VIEIRA FERNANDES
Coordenador Setorial Técnico-Legislativo

EXTRATOS
Processo Administrativo n.º  05/10/40819. Interessado: Secretaria
Municipal de Infra-Estrutura Modalidade: Convite n.º 134/05 Contratada:
Abracor Comercial Ltda. - EPP. Carta-Contrato n.º  095/05. Objeto:
Fornecimento parcelado de rações e sementes. Valor: R$28.547,20 (Vinte e
oito mil, quinhentos e quarenta e sete reais e vinte centavos) Vigência: 12
(doze) meses. Assinatura 12/12/05.
Processo Administrativo n.º 96/8513. Interessado: Secretaria Municipal
de Educação. Locadores: Eduardo Valter Xavier Passinho e Ivone de Jesus
Sernaglia Passinho. Termo de Aditamento de Locação n.º 010/05. Objeto:
Locação de imóvel não residencial. Valor: R$6.216,00 (Seis mil, duzentos e
dezesseis reais). Prazo: 12 (doze) meses Assinatura 01/12/05.
Processo Administrativo n.º 05/10/41344. Interessado: Secretaria Municipal
de Chefia de Gabinete. Locadores: Jorge Alberto Spoeri Nathan e Sonia Fernandes
Nathan. Termo de Locação n.º 012/05. Objeto: Locação de imóvel não
residencial. Valor: R$24.858,24 (Vinte e quatro mil, oitocentos e cinqüenta e oito
reais e vinte e quatro centavos). Prazo: 12 (doze) meses Assinatura 01/12/05.
Processo Administrativo n.º  02/10/13017. Interessado: Secretaria
Municipal de Saúde. Modalidade: Convênio s/n.º Conveniada: Fundação
Síndrome de Down. Objeto do Convênio: Programa de Parceria na Assistência
à Saúde do Município. Termo de Aditamento de Convênio n.º 015/05
Objeto do Aditamento de Convênio: Prorrogação do prazo até 28/11/06 e

ampliação em mais 10 (dez) vagas. Valor global: R$225.000,00 (Duzentos e
vinte e cinco mil reais) Assinatura 09/12/05.
Processo Administrativo n.º 05/10/48558. Interessado: Secretaria Municipal
de Infra-Estrutura. Termo de Convênio: n.° 35/05 Conveniada: Associação de
Amigos de Bairro do Parque Imperador e Adjacências. Objeto: Adequação da calha
do Córrego São Quirino. Vigência: 12 (doze) meses. Assinatura 12/12/05.
Processo Administrativo n.º  05/10/41725. Interessado: Secretaria
Municipal de Cidadania, Trabalho, Assistência e Inclusão Social. Modalidade:
Tomada de Preços n.º 021/05. Contratada: Roca Distribuidora de Produtos
Alimentícios Ltda. Termo de Contrato n.º 411/05. Objeto: Fornecimento
parcelado de cestas básicas. Valor: R$254.822,40 (Duzentos e cinqüenta e
quatro mil, oitocentos e vinte e dois reais e quarenta centavos) Vigência: 12
(doze) meses. Assinatura 13/12/05.

CANCELAMENTO DE EXTRATO
Tornar sem efeito o extrato publicado no DOM em 14/12/05, referente ao
Processo Administrativo  n.° 05/10/24916, tendo como conveniada a
Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas S/A – EMDEC.

EXTRATO DE ATA DE ANÁLISE DE DOCUMENTOS E
JULGAMENTO DA PROPOSTA TÉCNICA – ENVELOPE Nº 02

CONCORRÊNCIA Nº 019/05 - OBJETO: Outorga da Concessão do Serviço
de Transporte Coletivo Público de Passageiros, na Modalidade Convencional,
no Município de Campinas.
A COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO, após a análise da documentação
atinente ao Envelope nº 02, CONCLUIU pela classificação das licitantes
habilitadas conforme abaixo:
1) Área de Concessão 1 - Viação Bonavita S/A Transporte e Turismo, com
470 (quatrocentos e setenta) pontos
2) Área de Concessão 2 - Consórcio Cidade Campinas – ConciCamp, com
340  (trezentos e quarenta) pontos
3) Área de Concessão 3 - Consórcio UrbCamp, com 470 (quatrocentos e
setenta) pontos
4) Área de Concessão 4 - Onicamp Transporte Coletivo Ltda., com 335
(trezentos e trinta e cinco) pontos

COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO

DEPARTAMENTO CENTRAL DE COMPRAS
AVISO DE LICITAÇÃO

Acha-se aberto na Prefeitura Municipal de Campinas o Pregão Presencial nº
080/2005 - Processo Administrativo  nº 05/10/51.153 - Interessado:
Secretaria Municipal de Infra-estrutura (SMI).  Objeto: Registro de Preços de
pó de pedra, pedras britadas, pedrisco preto, rachão e pedra tipo bica corrida.
Encerramento (entrega dos envelopes) até 09/01/2006 às 14h. Sessão de
abertura: 09/01/2006 a partir das 14h. O Edital poderá ser consultado e adquirido
a partir do dia 21/12/2005, na Secretaria de Administração, localizada na Av.
Anchieta, nº 200, 6º andar, Campinas (SP), no horário das 08h30mim às 12h e
das 13h30min às 16h30min, mediante o recolhimento do custo de R$ 10,00
(dez reais) ou, sem ônus, em www.campinas.sp.gov.br/sa

Campinas, 09 de dezembro de 2.005
SÔNIA MARIA ZIBIN

Pregoeira

ESCLARECIMENTO Nº 1 AO EDITAL DO PREGÃO
PRESENCIAL Nº 078/2005

Processo administrativo: 05/10/55.779 - Interessado: Secretaria Municipal de
Educação (SME) - Objeto: Registro de Preços de Kits (camiseta meia manga,
bermuda, calça, jaqueta e meias) e tênis para comporem os uniformes escolares
destinados aos alunos do Ensino Fundamental da Rede Municipal de Campinas.
O MUNICÍPIO DE CAMPINAS, por intermédio de sua Pregoeira, apresenta
esclarecimentos com base em manifestação da Coordenadoria de Suprimentos
da SME, às questões formuladas pelas empresas abaixo relacionadas:
Diana Paolucci S/A.
1ªPergunta: “Será necessário no dia 22/12/2005 apresentar amostra da sacola
plástica azul juntamente com as peças que compõe o Lote?”.
Resposta: Conforme especificado no edital, não é necessário.
2ª Pergunta: “De acordo com anexo 2 item 1.1.1 e item 1.1.3 do edital solicita
brasão da Prefeitura Municipal de Campinas conforme modelo. No bordado da
Prefeitura de Campinas terá algum outro detalhe, digo, com nome em destaque
Prefeitura Municipal de Campinas, ou somente o brasão sem detalhes”.
Resposta: Conforme especificado no edital, não haverá qualquer inscrição,
somente o brasão.
BDS Confecções Ltda
1ª Pergunta: “Através desta solicitamos que nos seja informado, que referência
o qual o catálogo de Pantone foi utilizado para esta referência (sic), pois o
mesmo não se refere a Pantone textil, pos referência Pantone têxtil e colocado
as siglas TC, conforme exemplo da prefeitura de são paulo (sic) 183949TC,
isso se faz necessário para desenvolvimento da cor e produção das amostras”
Resposta: Informo que se trata de catálogo têxtil, em papel, organizado por
gama de cor.
Comunica ainda, que:
1) Os tamanhos P e G para as meias, constantes do item 5.1.1 do edital,
correspondem aos tamanhos 26 ao 28 e 44 ao 45, respectivamente.
Fica mantida a data e horário da sessão.

Campinas, 20 de dezembro de 2005.
SÔNIA MARIA ZIBIN

Pregoeira
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EMPRESAS COM REGISTROS CADASTRAIS APROVADOS
PROT. 05/10/42546 – CORPORAÇÃO GUTTY DE SEGURANÇA PATRIMONIAL E VIGILÂNCIA LTDA.
ASSUNTO: RENOVAÇÃO CADASTRAL
JULGAMENTO: 15-034, 15-115.

PROT. 05/10/49862 – ESTAR BEM APARELHOS ORTOPÉDICOS E PODOLOGIA LTDA. – EPP
ASSUNTO: RENOVAÇÃO CADASTRAL
JULGAMENTO: 15-199, 65-026, 65-027, 65-030, 65-031.

PROT. 05/10/42545 – GUTTY SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA.
ASSUNTO: RENOVAÇÃO CADASTRAL
JULGAMENTO: 15-011, 15-057, 15-115.

PROT. 05/10/41156 – PANORAMA DIÁRIO COMERCIAL E PUBLICIDADE LTDA.
ASSUNTO: RENOVAÇÃO CADASTRAL
JULGAMENTO: 15-029.

PROT. 05/10/42566 – PROLIM PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA.
ASSUNTO: RENOVAÇÃO CADASTRAL
JULGAMENTO: 79-020, 79-030, 85-030.

PROT. 05/10/32829 – QUALIRAD – SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA.
ASSUNTO: RENOVAÇÃO CADASTRAL
JULGAMENTO: 15-221, 65-050.

PROT. 05/10/52049 – ROBERTO CERVELLINI & CIA. LTDA.
ASSUNTO: INSCRIÇÃO CADASTRAL
JULGAMENTO: 15-171, 56-025, 56-045.

PROT. 05/10/49986 – ROCA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA.
ASSUNTO: INSCRIÇÃO CADASTRAL
JULGAMENTO: 89-075.

A Comissão Julgadora
KATIA CILENE RUELLA

Presidente
ELISEU ALVES TEIXEIRA FILHO

LUSINETE FERREIRA DA CRUZ COSTA

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CMAS
ATOS DO CONSELHO

O Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS, no uso de suas atribuições,
que lhe confere a Lei nº 8742 de 07/12/93 – LOAS ( Lei Orgânica de Assistência
Social ) e tendo em vista a Lei nº 8724 de 27/12/95 que dispõe sobre a sua
criação, alterada pela Lei nº 11.130 de 15/01/2002 e através de sua Presidente,
CONFIRMAR que, mesmo estando este Conselho com suas atividades suspensas,
será realizada Reunião Extraordinária dia 22/12/2005 às 8:30h em sua sede à
Rua Ferreira Penteado, 1331 – Centro – Campinas.

Campinas, 15 de Dezembro de 2005.
MARIA THEREZINHA CORRÊA MARQUES

Presidente do CMAS/Campinas
(17, 20 e 21/12)

EXCLUSÃO DO PROGRAMA AUXÍLIO-MORADIA
10ª e 11ª Parcelas (2º Lote)

O Ilustríssimo Senhor Secretário Municipal de Cidadania, Trabalho, Assistência
e Inclusão Social, no uso das suas atribuições, COMUNICA a exclusão da
beneficiária do Programa Auxílio-Moradia, integrante do 2º Lote, discriminada
abaixo, do recebimento da 10ª (décima) e 11ª (décima primeira) parcelas do
citado Auxílio-Moradia, nos termos do Ofício Nº 244/2005-SMH, da Secretaria
Municipal de Habitação, emitido nesta data, 16/12/2005.
PROTOCOLO NOME R.G. C.P.F.
05/10/07722 PAULA MARIA DE JESUS 25.800.977-9 178.874.758-56

Capinas, 16 de dezembro de 2005.
WALDIR JOSÉ DE QUADROS

Secretário Municipal de Cidadania, Trabalho, Assistência e Inclusão Social
(17, 20 e 21/12)

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO
ADOLESCENTE - CMDCA - CAMPINAS

RESOLUÇÃO N° 42 /2005
O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente /
CMDCA - Campinas, criado pela Lei Municipal n° 6574 de 19 de julho de
1991 e alterada pela Lei Municipal n° 8484 de 04 de outubro de 1995, no
âmbito de sua competência legal: CONSIDERANDO os termos do art 1º da
RESCMDCA 16/05 publicada no DOM de 21 de junho de 2005 RESOLVE:
Autorizar a utilização dos recursos liberados ao “Projeto Rotas Recriadas
2005” até fevereiro de 2006.

LÍDIA ONEIDA SIQUEIRA BAIDA
Presidente do CMDCA

(21, 22, 23/12)

PROTOCOLADO ADMINISTRATIVO N.º 04/10/11.597
A Administração Municipal de Campinas, através da Secretaria Municipal de
Assuntos Jurídicos, CIENTIFICA a empresa COOPERATIVA DE TRABALHO
DOS TRABALHADORES DA ÁREA DE TRANSPORTE – COOP – UNIÃO
TRANSPORTE na pessoa do seu representante legal, nos autos do Protocolado
Administrativo de n.º 04/10/11.597 que cuida do procedimento licitatório na
modalidade de Pregão Presencial n.º 019/04 que, por decisão do Exmo. Sr.
Prefeito exarada a fls. 772 e publicada junto ao DOM a fls. 773, foi NEGADO

PROVIMENTO AO RECURSO ADMINISTRATIVO interposto a fls. 752/
760 mantendo-se, para tanto, em segunda e última instância administrativa, a
aplicação das penalidades previstas no artigo 87, incisos II e III, da Lei Federal
n.º 8.666/93, c.c o artigo 7º da Lei Federal n.º 10.520/02, bem como nos
subitens 15.2.4 e 15.2.5 do Edital de Pregão Presencial n.º 019/04, quais sejam:
multa de 30% (trinta por cento) sobre o valor faltante constante das Ordens de
Serviços não cumpridas, que corresponde à quantia de R$ 2.654,40 (dois mil,
seiscentos e cinqüenta e quatro reais e quarenta centavos), cumulada com
suspensão temporária ao direito de licitar com o Município de Campinas, bem
como o impedimento de com ele contratar pelo prazo de 05 (cinco) anos, em
razão do descumprimento integral de mais de uma Ordem de Serviço emitida
pela Administração caracterizando infração ao subitem 3.6 do Edital de Pregão
Presencial de n.º 019/04 de fls. 94. Portanto, NOTIFICA pelo presente para
pagamento da importância de R$ 2.654,40 (dois mil, seiscentos e cinqüenta e
quatro reais e quarenta centavos) por descumprimento das obrigações assumidas.
Está facultada à Empresa o prazo de cinco dias úteis, a contar da data do
recebimento desta notificação ou, em caso de não recebimento, a contar da
data da publicação no Diário Oficial do Município de Campinas, para que
recolha aos cofres públicos municipais a importância acima, sob pena de medidas
judiciais cabíveis. Os autos do protocolado estarão com vista franqueada no
Paço Municipal – 14ª andar, no Setor de Contratos, das 8:00 às 12:00, e das
14:00 às 17:00, de segunda a sexta-feira.

Campinas, 20 de dezembro de 2005
RODRIGO JUNCAL RÖSSLER

Diretor do DAJ/SMAJ

COMUNICADO 12/2005
COMUNICAMOS que os campos de futebol das Praças de Esportes
administradas pelo Departamento Municipal de Esportes permanecerão
fechados para manutenção do gramado no período de 19 de dezembro a 31
de março de 2006.

Campinas, 19 de dezembro de 2005
FRANCISCO DE LAGOS VIANA CHAGAS

Secretário Municipal de Cultura, Esportes e Lazer
(20, 21, 22/12)

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE TOMBAMENTO
A Secretaria Municipal de Cultura, Esportes e Lazer através do Presidente do
CONDEPACC, no uso de suas atribuições legais, notifica os Senhores (as)
Proprietários (as) do (s) imóvel (eis) abaixo discriminado (s), que o (s) mesmo (s)
foi (foram) tombado (s) pelo Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural de Campinas
- CONDEPACC, e informamos que o bem em questão, passa a ser objeto das
sanções e benefícios previstos pela Lei Municipal nº 5885, de 17 de dezembro de
1987 e da Lei nº 10.390 de 21 de dezembro de 1999. Como conseqüência, qualquer
intervenção no local em termos de modificação, reforma ou demolição, deverá
ser precedida de autorização do CONDEPACC. Fica a Coordenadoria Setorial
do Patrimônio Cultural autorizada a inscrever no livro tombo competente o imóvel
tombado e providenciar junto à Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos e Cidadania
da Prefeitura Municipal de Campinas, a averbação desta medida no Cartório da
Circunscrição de Registro Imobiliário, a que pertence esse bem. Informamos ainda,
que conforme o Decreto n° 9585/88, artigos 11, 12 e 13, o interessado poderá
contestar esta medida nos termos deste Decreto.
IMÓVEIS: PROCESSO PUBLICADO EM DOM
AV. ANDRADE NEVES Nº 471 –
DELEGACIA SECCIONAL DE POLÍCIA 007/01 17/12/05

FRANCISCO DE LAGOS CHAGAS VIANA
Presidente do CONDEPACC

(20, 21, 22/12)

CONSELHO DE DEFESA DO PATRIMÔNIO CULTURAL DE CAMPINAS
ATA 334

Reunião Extraordinária
Aos 17 dias do mês novembro de 2005, com início às 10:00 horas e 15 minutos,
realiza-se na Sala Azul do Palácio dos Jequitibás – Paço Municipal, a trecentésima
trigésima quarta reunião do Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural de Campinas
- CONDEPACC, contando na sua abertura com a presença do presidente de honra
o Sr. Prefeito Municipal de Campinas Hélio de Oliveira Santos, sob a presidência de
Francisco de Lagos Viana Chagas e com a presença dos seguintes conselheiros:
Hélio Carlos Jarretta, titular da Secretaria Municipal de Urbanismo - Luís Fernando
Passos de Souza, titular da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura – Daniel Giatti
Assis, titular da Secretaria Municipal de Planejamento, Desenvolvimento Urbano
e Meio Ambiente - Carlos Henrique Pinto, Valéria Murad Birolli, titular e primeira
suplente da Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos e da Cidadania – Antonio
Henrique Felice Anunziato, Sandra Maria Geraldi Milne-Watson, titular e primeira
suplente da Coordenadoria Setorial do Patrimônio Cultural (CSPC) – Danúzio Gil
B. da Silva, titular da Câmara Municipal de Campinas – José Fernando Vernier,
titular do Conselho Municipal de Turismo – Mayla Yara Porto, titular do Conselho
Municipal de Meio Ambiente (COMDEMA) - Ronald Tanimoto e Marcelo Daniel
Hobeika, titular e segundo suplente do Instituto dos Arquitetos do Brasil (IAB) –
Silvana Barbosa Rubino, primeira suplente da Universidade Estadual de Campinas
(UNICAMP) – Leôncio Menezes, titular do Centro de Ciências, Letras e Artes
(CCLA) – Sheila Rodrigues de Oliveira, titular das Entidades Ambientalistas -
Orlando Rodrigues Ferreira, titular da Associação Campineira de Imprensa (ACI) –
Sinval Roberto Dorigon, Welton Nahás Cury, titular e primeiro da Associação das
Empresas do Setor Imobiliário e da Habitação de Campinas e Região (HABICAMP)
- Jônio Ribeiro Nogueira, titular do Sindicato da Indústria e Construção Civil
(SINDUSCON) - João Manoel Verde, Sílvia Palazzi Zákia, titular e primeira suplente
da Associação Regional de Escritórios de Arquitetura (AREA) – Marco Antonio
Pires Rocha, Isabel Pagano, titular e primeira suplente de Museologia - Valdir
Poiani, titular da Sociedade dos Amigos da Cidade de Campinas - Herberto Aparecido
Guimarães, José Alexandre dos Santos Ribeiro e Paulo Barros Camargo conselheiros
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eméritos. EXPEDIENTE: Apreciação da ata nº 333. COMUNICAÇÕES DO
PRESIDENTE: O presidente do CONDEPACC Francisco de Lagos Viana fez a
abertura explicando que o fato da reunião do dia 27/10/05 não ter acontecido foi
por conta de uma manifestação do Sindicato impedindo a entrada de qualquer
pessoa no Paço Municipal. Passou então a palavra ao presidente de honra do
Conselho o Sr. Prefeito Municipal de Campinas Dr. Hélio de Oliveira Santos. O
Prefeito em nome do Professor José Alexandre dos Santos Ribeiro cumprimentou
todos os membros do Conselho, conselho esse que é o mais importante de uma
cidade; o qual permite que não se esqueça o DNA da cidade, a parte do patrimônio
cultural, citando como exemplo o músico Carlos Gomes. Campinas é a grande terra
da cultura brasileira e faz questão de apregoar isso em todos os lugares que se
encontra como representante da cidade. Como prefeito tem por pilastra a
importância com a parte cultural e histórica. Campinas se localiza estrategicamente,
tecnologicamente, na parte da ciência e esporte, mas o pilar mais importante está
pautado na questão ambiental. Ele, prefeito, dará total apoio e a presença da
administração para a manutenção do patrimônio, fortalecimento e revitalização
dos maiores pontos da cidade. Está sendo feito um Inventário Histórico e um
Inventário Ferroviário na cidade, pois temos que ser zeladores do patrimônio
ferroviário; aqui nasceu essa parte importante do contexto brasileiro. Agradece a
oportunidade de estar neste prestigioso Conselho que tem no prefeito um apoio e
que dará sustentação a essa parte tão importante que é o patrimônio cultural e
ambiental da Campinas e nesse momento quer alavancar essa sua disposição. No
campo da cultura não existe nenhum problema para sustentação desta riqueza
campineira que é o patrimônio histórico cultural para mais de 1.200.000 pessoas,
os moradores de Campinas. Mais uma vez agradece a todos e se retira para cumprir
outros compromissos que exigem sua presença. O presidente do Conselho Francisco
de Lagos Viana Chagas inverte a pauta para as COMUNICAÇÕES DOS
CONSELHEIROS: O Prof. Agenor José Teixeira Pinto Farias encaminhou através
da PUCC um e-mail justificando sua ausência por estar participando de um Congresso
de Antropologia do Mercosul. O conselheiro titular Leôncio Menezes do Centro de
Ciências, Letras e Artes se apresentou a todos. O conselheiro Marcos Rocha colocou
que está sendo solicitado o traslado dos restos mortais de Maria Monteiro através
do Itamaraty com Gênova na Itália (Cemitério dos Artistas) O presidente Francisco
de Lagos explicou que o Prefeito está fazendo doação da passagem para que alguém
acompanhe a vinda da urna funerária da Itália para o Brasil. O conselheiro Orlando
Rodrigues Ferreira falou que a princípio os restos mortais vão ser colocados no
túmulo de Carlos Gomes. Acha de bom termo que Maria Monteiro tenha um túmulo
só dela. O conselheiro Marco Antonio Pires Rocha disse que vão tomar medidas de
recepção dessa urna funerária e será desagradável se não tiver um local próprio
onde colocá-la. A família solicitou que a princípio seja utilizado o túmulo de Carlos
Gomes. Ele como conselheiro solicita que seja feito um pedido de estudo para algum
artista campineiro para a feitura de um túmulo próprio. O presidente Francisco de
Lagos concordou com a sugestão e encaminhará para estudo. Expôs também que o
conselheiro Valdir Poiani em contato com a CPFL está tentando a recuperação da
fachada da Sede da Banda Carlos Gomes. Falou também sobre o Plano Plurianual
onde consta a construção de Teatro de Ópera e 4 (quatro) Teatros de Bolso, o
antiprojeto está pronto. O projeto de um Teatro de Bolso que será construído no
DIC VI está em fase final de elaboração, tendo sido já definido o nome de Guilherme
de Almeida para o mesmo, com inauguração prevista para Maio de 2006, é o
primeiro teatro na periferia. O Teatro de Ópera que está em estudo, já tem parte da
verba e, no início do ano será solicitada a complementação dessa verba. O professor
José Alexandre dos Santos Ribeiro abordou o assunto sobre os teatros, inclusive na
periferia. Com relação ao Teatro de Ópera tem que ser altamente técnico, não pode
ter falhas, se reportando à Sala São Paulo onde se gastou mais de 30.000.000 e que
apesar de todos os requintes não se colocou órgão de tubos, que em termos de
música é imprescindível. Que se tenha uma boa assessoria para que a margem de
erros seja minimizada o mais possível. O presidente disse que em época propicia,
ele será consultado a respeito. O conselheiro Leôncio Menezes falou da construção
do projeto de uma nova sede para o Centro de Ciências, Letras e Artes, onde poderá
ser considerada a construção de um Teatro de Bolso. O conselheiro Hélio Carlos
Jarreta falou sobre Parques Públicos e Temáticos – Revitalização do Lago do Café.
Convidou a todos para a Conferência no Hotel de Royal Palm Plaza – “Roteiro
Brasileiro de Parques Públicos”, nesta sexta-feira e sábado, dias 18 e 19 de novembro
respectivamente. O conselheiro Herberto Guimarães questionou sobre a posição
dos conselheiros eméritos. O presidente do Conselho Francisco de Lagos disse que
foi instado a solicitar da Secretaria de Assuntos Jurídicos um parecer a luz da
legislação e das normativas. O estudo está pronto, mas gostaria de apresentá-lo aos
conselheiros eméritos para depois apresentar em uma reunião do conselho. Sendo
do desejo do conselheiro Herberto Guimarães trará a pauta, mas particularmente
prefere que se deixe para outra oportunidade. O conselheiro Herberto Guimarães
solicitou que fosse apresentado nessa reunião. O presidente solicitou ao conselheiro
e Secretário de Assuntos Jurídicos, Carlos Henrique Pinto, que providenciasse cópia
do parecer em estudo. O presidente Francisco de Lagos informou que foi procurado
por um proprietário de imóvel tombado e questionado sobre a validade de votos dos
conselheiros eméritos. Enviou então uma solicitação à Secretaria de Assuntos
Jurídicos para que fosse elaborado um parecer sobre o assunto questionado,
esclarecendo se os conselheiros eméritos têm direito a voto ou não nas reuniões do
Conselho, norteando de acordo com o que determina a lei. Solicitou que o estudo
fosse feito de forma reservada evitando constrangimentos. A Secretaria de Assuntos
Jurídicos pautando-se na lei nº 5885/87 – do CONDEPACC, no artigo 3º, que
estabelece a composição dos conselheiros votantes, não tem referência a votos e a
figura de eméritos e que o título conferido é uma homenagem do Conselho àqueles
que se destacaram como conselheiros representantes de suas entidades. O presidente
Francisco de Lagos leu todo o parecer elaborado que em todo seu texto reafirma
essa situação de não legitimidade. A preocupação do Presidente ao fazer essa consulta,
além do fato de ter sido inquirido pelo proprietário, foi para que isso não atrapalhe
futuras votações e assuntos importantes já foram votados. O conselheiro Herberto
Guimarães disse que em toda essa situação se denota a preocupação com respeito
aos conselheiros eméritos. Mas que, sua participação como tal, teve uma portaria
assinada por prefeito e publicada em D.O.M. em 03/jan/01, é conselheiro emérito
há 5 (cinco) anos, é membro fundador do Conselho e elaborador do Regimento
Interno. Absteve-se por 2 (dois) anos de participar das reuniões e se espanta que
uma conselheira suplente tenha sido eleita vice-presidente e que, se questione sobre
votos dos eméritos e não se questione esse fato; 95% dos bens tombados são da
municipalidade, um proprietário levanta a questão dos 3 (três) conselheiros eméritos
tendo mais 25 entidade representativas decidindo com seus respectivos votos. Ama
a cidade de Campinas, não se importa por título, vai continuar servindo e defendendo
a cidade por amor, não mitigará título, pode ser feita uma portaria para destituí-lo
do cargo de conselheiro emérito. Foi vice-presidente por 3 ou 4 gestões e esta é a
última vez que falará ao Conselho. Francisco de Lagos indaga ao conselheiro
Herberto Guimarães se este questiona as medidas que estão sendo tomadas em

relação ao caso dos eméritos ao que teve como resposta que não, que agiu dentro da
legalidade. O presidente ressalta a importância dos eméritos e gostaria que pudessem
continuar presentes, mas não pode se omitir, não vai sair com o peso de agir de
maneira contrária à lei. Queria sentar particularmente com os eméritos para de
uma maneira amiga e respeitosa e juntos esclarecerem essa questão. Os conselheiros
são pessoas que deixam seus afazeres para se colocarem à disposição do Conselho
sem remuneração alguma. Queria convidar uma comissão para estudar e mandar um
projeto de lei para a Câmara para resolver a questão. Quer encontrar um caminho
e que se possa fazer o melhor. Não quer abrir mão da participação desses conselheiros.
A conselheira Silvana Rubino coloca que ela como conselheira também se sente
questionada. O presidente Francisco de Lagos disse que gosta de encarar um assunto
problemático de frente achando alternativas para resolvê-lo. O conselheiro Herberto
Guimarães colocou que em momento algum ou qualquer atitude do presidente não
tenha se pautado na legalidade. Leu o artigo 3º da lei 5885/87...que a partir do
momento que o Prefeito tem o poder de nomear e como foi nomeado, pela lei foi
criada uma portaria. Disse que vai haver um embate ao que o presidente respondeu
não entender o porque de ter um embate, já que pediu um estudo jurídico para não
ser cobrado posteriormente. Não fará erros para justificar erros e também não fará
nenhuma portaria destituindo-o do cargo de conselheiro emérito. O conselheiro
Herberto Guimarães disse que tem pessoas que lutam contra o patrimônio e que foi
mais de uma vez ameaçado juntamente com sua família. O conselheiro Danúzio da
Silva comunga com todas as falas do conselheiro Herberto Guimarães e ele e sua
filha também já foram ameaçados de morte (o conselheiro Orlando Ferreira
também). O presidente Francisco de Lagos sugere que seja formada uma comissão
com três companheiros para analisarem juntamente com a Secretaria de Assuntos
Jurídicos, sentando e discutindo para encontrar um encaminhamento. Já conversou
com o Prefeito para que seja elaborado um projeto de lei para ser encaminhado à
Câmara para ser aprovado e legitimar os conselheiros eméritos. Conta com a
colaboração e o prestígio de todos os conselheiros. Todos os atos e indicações estão
pautados na legalidade, tudo publicado e de acordo com a lei. O conselheiro Orlando
Ferreira declarou que se o Conselho o elegeu como emérito esse mesmo Conselho
jamais aprovaria sua destituição e que com relação ao Prof. José Alexandre Ribeiro
e ao Prof. Paulo Barros Camargo pode ser feita uma portaria retroativa. O
conselheiro Ronald Tanimoto falou não aceitar a hipótese da retirada do conselheiro
Herberto Guimarães defendendo sua permanência, quer saber quem está instando
esse questionamento dos conselheiros eméritos, pois quando se atinge um
conselheiro, se atinge a todos. Contou que também foi ameaçado de morte por
conta do tombamento do Bairro Nova Campinas, inclusive questiona o argumento
de que faltaram parecer técnicos referente a esse bairro, bairro esse vai ter pela
terceira vez uma apresentação. Essas coisas colocam em jogo e questionam o
CONDEPACC. O conselheiro Marcos Rocha disse que o Conselho está tendo apoio
direto do Prefeito inclusive com essa reunião se efetuando no 4º andar do Paço. Isso
já demonstra a importância política do Conselho. É uma testemunha da delicadeza
que o Secretário tem tratado esse assunto e o respeito aos eméritos. Acha que
realmente a solução mais correta é a elaboração de um decreto ou lei para ser
votada na Câmara. O presidente Francisco de Lagos quer em 3 ou 4 dias a comissão
juntamente com os advogados do Jurídico possa fazer um parecer para poder se
encaminhado ao Poder Legislativo. Após consulta aos conselheiros ficou estabelecida
a comissão formada pelos conselheiros Orlando Rodrigues Ferreira, Valéria Murad
e Daniel Giatti Assis. Solicita aos membros do Conselho que se manifestem para que
na próxima reunião possa ser feita a apresentação dos candidatos à vice-presidente
e que na reunião do dia 15/12/05, possa ser efetivada a eleição. O conselheiro
Orlando Rodrigues Ferreira pede que a próxima seja feita na Delegacia de Polícia à
Avenida Andrade Neves, 471, no que foi acordado. ORDEM DO DIA: 01 -
Inventário do Parque Ferroviário de Campinas no trecho Ponte Preta à Estação
Guanabara – Projeto Políticas Públicas - SMCEL/CSPC – FAPESP. O presidente
Francisco de Lagos falou sobre essa apresentação e informou que no dia 15/12/05
será apresentado o Inventário do Patrimônio Histórico. Passou a palavra à
Coordenadora da CSPC Daisy Serra Ribeiro – que explicou que esse trabalho é parte
do inventário, todo o levantamento que foi feito é mais complexo que a apresentação.
Para poder enxergar todo o complexo será feita uma apresentação espacial. Campinas
tem um acervo maravilhoso – manufatura de peças, oficinas, baldeações para
movimentação de toda a estrada de ferro. Apresentação por power point do
Inventário do Complexo Ferroviário de Campinas pelo historiador e titular da
CSPC, Antonio Henrique Felice Anunziata: Devido à necessidade de se conhecer a
dimensão deste espaço, cuja importância foi fundamental para a transformação da
cidade, através de uma parceria entre a Prefeitura Municipal de Campinas, UNICAMP
e FAPESP, iniciaram-se os primeiros levantamentos na área central, cujo objetivo
é levantar e contabilizar as edificações e construções que realizaram ou participaram
do processo de desenvolvimento e modificações das estradas de ferro, por
conseqüência à própria cidade. O Complexo começa no Bairro da Ponte Preta se
estendendo até o Bairro da Guanabara, com a extensão de aproximadamente 7 Km
pelo leito férreo. Este conjunto foi formado por cinco ferrovias: a Cia. Paulista de
Estradas de Ferro, Cia. Mogiana de Estradas de Ferro, Estrada de Ferro Sorocabana,
Estrada de Ferro Funilense e Cia. Ramal Férreo Campineiro. Na área estudada
chegou-se a um número parcial de 137 construções, sendo estas das mais variadas
possíveis como: armazéns, depósitos, casa de carros, casas operárias, rotundas,
pontilhões, estações, obras de arte, entre outras. CIÊNCIA DO CONDEPACC: 02
- Relatório de Conservação e Revitalizarão do Centro: Jóquei Clube e Praça Bento
Quirino. O prof. José Alexandre dos Santos Ribeiro se referiu à pintura na fachada
do Jóquei Clube, como bom e propício; falou também que voltado para a Praça
Bento Quirino tinha ou ainda tem um auditório com palco com dois pianos, um de
cauda inteira e outro de meia cauda, sendo um deles francês, ambos raridade. Por ser
o Jóquei pouco ativado e como a Prefeitura está dando a pintura, em contrapartida
poderia solicitar autorização para que o espaço cultural que comporta de 150 a 200
pessoas, pudesse ser reativado. Inclusive dentro desse espaço existia um quadro de
Maria Monteiro. O presidente Francisco de Lagos explicou que o quadro ainda
permanece no mesmo espaço e para a feitura da pintura houve consulta através da
Diretoria de Cultura à Coordenadoria Setorial de Patrimônio Cultural. Foi feita a
prospecção e de acordo com esse estudo é que foi definida a cor. Foi feita uma
pesquisa também com antigos freqüentadores do Jóquei. / 03 - Relatório da visita à
E.E.P.S.G. Carlos Gomes. O presidente Francisco de Lagos solicitou a Coordenadora
da CSPC que explicasse o ocorrido na Escola Carlos Gomes. Ela explicou que estava
sendo feita uma pintura sem autorização e que a CSPC fez uma visita para orientação,
pois estavam pintando tudo, passando por cima inclusive de afrescos, entende a
pressa por as verbas vêm da Secretaria Estadual de Educação e eles não têm muito
tempo para aplicá-lo. Depois de muita orientação a Diretora se dispôs a fazer as
coisas da maneira mais correta possível. / 04 - Of. s/nº de 19 de setembro de 2005.
Interessado: Rogelio Niederauer Garcia. Assunto: Obras de transposição das águas
do Córrego São Quirino sob a via férrea junto ao Parque Imperador. No final do ano
passado foi formada uma comissão com os conselheiros Jônio Ribeiro Nogueira,
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João Manoel Verde dos Santos e Daisy Serra Ribeiro para se fazer um estudo a
respeito do solicitado. Após estudo, foi aprovado o requerido. DEFERIDO. / 05 -
Protocolado nº 03483/05. Interessado: Maria Daniel. Assunto: solicitação para
instalação de um toldo fixo no piso a ser sustentado por 03 ou 04 colunas de ferro
em Box interno - nº 143 - do Mercado Municipal. O Conselho decidiu pelo aguardo
das novas diretrizes e na urgência manter o mesmo modelo e dimensões ao toldo já
existente. ANÁLISE E PARECER DO CONDEPACC: 06 - Protocolado nº 05/
10/46512 PG. Interessado: Rosa Maria V. Silveira. Assunto: solicitação de autorização
para recuperação do plano de forro da Capela Santa Cruz, situada à rua Santa Cruz,
350 - Cambuí - bem tombado pelo CONDEPACC conforme resolução nº 031/99.
Foi apresentado relatório do plano de forro com sugestões de intervenções pelos
técnicos da CSPC acatada pelo CONDEPACC. / 07 - Protocolado nº 05/10/46763
PG. Interessado: Carlos Augusto Baganha. Assunto: solicitação para aprovação de
projeto de sistema de proteção contra descargas atmosférica no prédio do Colégio
Técnico de Campinas, sito à rua Culto à Ciência, 177 – bem tombado pelo
CONDEPACC conforme resolução nº 12/92. Conforme parecer favorável da CSPC
o Conselho deferiu. / 08 - Protocolado nº 05/10/37980 PG. Interessado: Senia Vives
Renones. Assunto: solicitação para aprovação de construção residencial unifamiliar
à rua Barão da Torre, nº 200 - lote 14 - qt. 11179 - Caminhos de San Conrado - área
envoltória da Mata São João - processo nº 02/99. DEFERIDO, pois o projeto
atende a lei 10.850/01 - APA Municipal - referente ao gabarito de altura e a taxa de
permeabilidade de 25% do lote. / 09 - Protocolado nº 05/10/44012 PG. Interessado:
José Mário Nolasco. Assunto: solicitação para regularização comercial
(estacionamento) à rua Onze de Agosto, 799 - lote 30 - qt. 110 - Botafogo - área
envoltória do Hospital Vera Cruz - processo nº 03/01; Hospital Beneficência
Portuguesa - processo nº 08/01; Praça Luiz de Camões - processo nº 09/01.
DEFERIDO, pois o projeto atende as restrições impostas para a área pelo
CONDEPACC. / 10 - Protocolado nº 05/10/43747 PG. Interessado: Haroldo Possato.
Assunto: solicitação para aprovação de construção residencial unifamiliar à rua Dr.
Osvaldo Oliveira Lima, 374 - lote 0 - qt. 11127 - Jardim Botânico de Campinas -
área envoltória regulamentada de bem tombado - Mata Santana - conforme resolução
nº 59/05. DEFERIDO, pois o projeto atende as restrições imposta pela resolução
quanto ao gabarito de altura e a taxa de permeabilidade de 35% do lote. / 11 -
Protocolado nº 05/10/43530 PG. Interessado: Maria Angélica Arantes da Costa Q.
Ribeiro. Assunto: solicitação para aprovação de construção residencial unifamiliar
à rua Abram Gelwan, 83 - lote 07 - qt. 11236 - Jardim Botânico de Campinas - área
envoltória regulamentada de bem tombado - Mata Santana - conforme resolução nº
59/05. DEFERIDO, pois o projeto atende as restrições imposta pela resolução
quanto ao gabarito de altura e a taxa de permeabilidade. / 12 - Protocolado nº 05/10/
42986 PG. Interessado: Tácito José M. de Carvalho e Silva. Assunto: solicitação
para aprovação de construção residencial unifamiliar à rua Pedro Paulo Maniero,
133 - lote 13 - qt. 098 - Jardim Sorirama - área envoltória dos Traçados Urbanos
e Caminhos Históricos e Remanescentes de Sousas e Joaquim Egídio - conforme
resolução nº 58/05. DEFERIDO, pois atende as restrições referentes ao gabarito de
altura e a taxa de permeabilidade de 25% do lote. / 13 - Protocolado nº 05/10/
42860 PG. Interessado: Pedro José Santucci. Assunto: solicitação para aprovação
de regularização de ampliação comercial à av. Júlio de Mesquita, 506 - lote 08/09 -
qt. 006 - área envoltória de bens em estudo de tombamento - Conjunto Arquitetônico
do Cambuí - processo nº 013/01. DEFERIDO, pois atende as restrições do
CONDEPACC para a área. / 14 - Protocolado nº 05/10/42136 PG. Interessado:
Tibúrcio Sanz Gómez. Assunto: solicitação para aprovação de regularização de
aumento comercial à av. Andrade Neves, 1.137 - lote 04 - qt. 0198 - Jardim Santo
Antonio - área envoltória de bem em estudo de tombamento - imóvel à rua
Salustiano Penteado, 115 (antigo Hospital Coração de Jesus) - processo nº 02/00.
DEFERIDO, pois o projeto atende as restrições necessárias para o local. / 15 -
Protocolado nº 05/10/43956 PG. Interessado: Humberto Manoel Dias de Oliveira.
Assunto: solicitação para aprovação de construção residencial unifamiliar à rua
Sete de Setembro, 840 - lote 21 - qt. 1273 - Vila Industrial - área envoltória
regulamentada de bem tombado - Complexo da FEPASA - conforme resolução nº
04/90. DEFERIDO, pois atende as diretrizes imposta para área. / 16 - Protocolado
nº 05/10/43955 PG. Interessado: Humberto Manoel Dias de Oliveira. Assunto:
solicitação para aprovação de construção residencial unifamiliar à rua Prudente de
Moraes, 175 - lote 21 - qt. 1276 - Vila Industrial - área envoltória regulamentada
- Complexo da FEPASA - conforme resolução nº 04/90. DEFERIDO, pois atende
as restrições imposta para a área pelo CONDEPACC. / 17 - Protocolado nº 05/10/
41126 PG. Interessado: Stephen Anthony Shaw. Assunto: solicitação para aprovação
de regularização de ampliação residencial unifamiliar à rua Visconde de Pirajá, 341
- lote 32 - qt. 11177 - Caminhos de San Conrado - área envoltória de bem natural
em estudo de tombamento - Mata São João - conforme processo nº 02/99.
DEFERIDO, pois atende aos prescritos pela lei 10850/01 - APA Municipal referente
ao gabarito de altura e a taxa de permeabilidade de 25% do lote. / 18 - Protocolado
nº 05/10/42399 PG. Interessado: Eduardo Abel Pozo Mesia. Assunto: solicita
aprovação para demolição de imóvel situado à rua Joaquim Novaes, 172 - lote 11
- qt. 00089 - Cambuí - área envoltória de bem tombado - Capela Nossa Srª da Boa
Morte - conforme resolução nº 02/88; imóvel em estudo de tombamento à rua
Barreto Leme, 1515 - processo nº 05/97 - antigo Colégio Ateneu e do Conjunto
Arquitetônico do Cambuí processo nº 013/01. DEFERIDO pela distância dos bens
em estudo e por estar em área já estudada na resolução nº 02/88. / 19 - Protocolado
nº 05/10/42400 PG. Interessado: Eduardo Abel Pozo Mesia. Assunto: solicita
aprovação para demolição de imóvel situado à rua Joaquim Novaes, 186 - lote 10
- qt. 00089 - Cambuí - área envoltória de bem tombado - Capela Nossa Srª da Boa
Morte - conforme resolução nº 02/88; imóvel em estudo de tombamento à rua
Barreto Leme, 1515 - processo nº 05/97 - antigo Colégio Ateneu e do Conjunto
Arquitetônico do Cambuí processo nº 013/01. DEFERIDO pela distância dos bens
em estudo e por estar em área já estudada na resolução nº 02/88. / 20 - Protocolado
nº 05/10/50341 PG. Interessado: Eduardo Frare. Assunto: solicitação de autorização
para nova construção de prédio “César Lattes” em área do Laboratório Nacional de
Luz Sincrontron á rua Giuseppe Máximo Scolfaro, nº 10.000 - Guará - área envoltória
de bem natural (Cerrado) em estudo de tombamento - conforme processo nº 04/03.
DEFERIDO, pois o gabarito de altura proposto é menor que 12,00 metros
(considerado permitido). / 21 - Protocolado nº 05/10/45008 PG. Interessado:
Marilia Fantinato Pansani. Assunto: solicitação para aprovação de ampliação de
construção residencial unifamiliar à rua Camargo Paes, nº 796 - lote 09 - qt. 444 -
área envoltória de bem tombado, porém, não regulamentada conforme resolução
nº 45/04. DEFERIDO por não prejudicar a visibilidade dos bens de interesse do
CONDEPACC. / 22 - Protocolado nº 05/10/44906 PG. Interessado: Orlando Ernesto
Lucon. Assunto: solicitação para aprovação de projeto de regularização de ampliação
de construção comercial à rua Delfino Cintra, 583 - lote 08 - qt. 0620 - área
envoltória da Fábrica de Chapéus Cury - bem em estudo pelo processo nº 03/94.
DEFERIDO por se tratar de área térrea e bastante distante do bem em estudo. / 23
- Protocolado nº 05/10/42150 PG. Interessado: Nelson Takashi Hoshi. Assunto:

solicitação para aprovação de construção residencial unifamiliar à rua Salvador
Bianchi, 284 - lote 19 - qt. 5609 - área envoltória da Mata do Parque Xangrilá -
processo nº 05/01. DEFERIDO por estar distante do bem e não prejudicar a
visibilidade do mesmo. / 24 - Protocolado nº 05/10/44409 PG. Interessado: Banco
Itaú S/A. Assunto: solicitação para aprovação de reforma interna no imóvel situada
à av. Isabelita Vieira, 65 - lote 03 - qt. 023 - Sousas - área envoltória dos Traçados
Urbanos e Caminhos Históricos Remanescentes dos Distritos de Sousas e Joaquim
Egidio - conforme resolução nº 58/05. DEFERIDO por se tratar de reforma interna
e não de construção nova. / 25 - Protocolado nº 05/10/44512 PG. Interessado:
Sivaldo do Nascimento. Assunto: solicitação para aprovação de projeto de
regularização de ampliação comercial e residencial à rua Maria Soares, 211 - lote 14
- qt. 1260 - área envoltória do complexo da Fepasa - conforme resolução nº 04/90.
DEFERIDO por não existir nenhuma restrição para o referido lote. / 26 -
Protocolado nº 05/10/45018 PG. Interessado: Rosângela de Moura Bitarelo. Assunto:
solicitação para aprovação de projeto de construção residencial unifamiliar à rua
Fernando da Cruz Passos, nº 673 - lote 28 - qt. 7055 - área envoltória de bem em
estudo de tombamento Pedreira do Chapadão - processo nº 02/01. DEFERIDO por
não prejudicar a visibilidade do bem de interesse do CONDEPACC. / 27 -
Protocolado nº 05/10/46062 PG. Interessado: Valter Nunes Simões Júnior. Assunto:
solicitação para aprovação de projeto de construção de cobertura para vagas à rua
Luzitana, nº 261 - lote 05 - qt. 1130 - área envoltória de bem em estudo de
tombamento - Largo do Pará - processo nº 11/91. DEFERIDO por se tratar de
cobertura de três metros de altura para estacionamento e por não prejudicar a
visibilidade do bem em estudo. / 28 - Protocolado nº 05/10/46150 PG. Interessado:
Aral de Barros. Assunto: solicitação para regularização de ampliação residencial
unifamiliar à rua Dr. Arlindo Joaquim de Lemos, nº 1532 - lote 04 - qt. 1926 - área
envoltória da Casa Grande da Tulha -conforme resolução nº 10/92. DEFERIDO,
pois a área solicitada para regularização é térrea. / 29 - Protocolado nº 05/10/
46743 PG. Interessado: Maria Cristina Sampaio Franco. Assunto: solicitação para
aprovação de projeto de reforma e ampliação comercial à rua Oliveira Cardoso,
153 - lote 06 - qt. 0427 - área envoltória do Castelo D’água - bem em estudo pelo
processo nº 02/98. DEFERIDO pelo fato das intervenções pretendidas não prejudicar
a visibilidade do bem em estudo. / 30 - Protocolado nº 05/10/45470 PG. Interessado:
Antonio Carlos Barros. Assunto: solicitação para aprovação de projeto de construção
de ampliação comercial à Av. Brasil, 961 - lote 13 - qt. 0491 - área envoltória de
imóvel em estudo de tombamento - Av. Brasil, 1200 - processo nº 03/05. DEFERIDO
por estar distante e não prejudica a visibilidade do bem. / 31 - Protocolado nº 05/10/
36222 PG. Interessado: José Eduardo de Almeida. Assunto: solicitação para
aprovação de construção residencial unifamiliar à rua Aparecida de Carvalho Morim
Poncieri, nº 69 - lote 01 - qt. 11020 - Residencial Cândido Ferreira - área envoltória
dos Traçados Urbanos e Caminhos Históricos e Remanescentes dos Distritos de
Sousas e Joaquim Egidio. DEFERIDO, pois atende as restrições propostas pela
resolução nº 58/05. / 32 - Protocolado nº 05/60/01915 PN. Interessado: Renato
Benedito Elbert. Assunto: solicitação para aprovação de projeto de regularização
de reforma de residência unifamiliar à rua Frei Manoel da Ressurreição, nº 317 - lote
05 - qt. 0375 - área envoltória da Estação Guanabara (bem tombado conforme
resolução nº 45/04 - porém, não regulamentada). DEFERIDO por se tratar de
regularização de área térrea e não prejudicar a visibilidade do bem de interesse do
CONDEPACC. / 33 - Protocolado nº 05/10/47700 PG. Interessado: Danilo Santos
de Jesus. Assunto: solicitação para aprovação de projeto de pequena reforma com
mudança de uso para serviço no imóvel situado à rua Coronel Quirino, 99 - lote 03,
04 e 05 - qt. 0605 - área envoltória dos Imóveis do Cambuí - conforme processo
013/01. DEFERIDO por se tratar de intervenções de reformas gerais sem intervenção
na fachada e não se tratar de imóvel em estudo. / 34 - Protocolado nº 05/10/47327
PG. Interessado: Haygazoun Attarian. Assunto: solicitação para aprovação de projeto
de regularização de ampliação residencial à rua General Osório, 527/529 - lote 12
- qt. 065 - área envoltória de bens em estudo de tombamento - imóvel à rua
Bernardino de Campos, 407 - processo nº 04/99 e imóvel à Av. Campos Sales, 514
- processo nº 03/95. DEFERIDO por se tratar de regularização de área térrea no
fundo do lote e não prejudicar a visibilidade dos bens em estudo. / 35 - Protocolado
nº 05/10/47461 PG. Interessado: Denis Rocha Choughi Iazodi. Assunto: solicitação
para aprovação de projeto de regularização comercial à rua General Osório, 447 -
lote 23 - qt. 064 - área envoltória de bens em estudo de tombamento à rua
Bernardino de Campos, 514 - processo nº 03/95. DEFERIDO por se tratar de
regularização de área térrea e não prejudicar a visibilidade dos bens em estudo. / 36
- Protocolado nº 05/10/45602 PG. Interessado: Sônia Maria Gatei Marineti. Assunto:
solicitação para aprovação de projeto de construção residencial à Av. Engº Luís
Antonio Lalone, 321 - qt. 30007 - Tijuco das Telhas - lote 303 - área envoltória
de bem natural em estudo de tombamento - processo nº 04/03. DEFERIDO por se
tratar de obra de dois pavimentos e não prejudicar a visibilidade do bem em estudo.
/ 37 - Protocolado nº 05/10/49090 PG. Interessado: Gullane Filmes. Assunto:
solicitação para intervenções cenográficas em alguns imóveis do qt. 1106 - área
envoltória da Praça Professora Silvia Simões Magro - conforme resolução nº 06/
91; Largo do Pará - bem em estudo pelo processo nº 11/91. DEFERIDO conforme
parecer favorável da CSPC, devendo o CONDEPACC avaliar as intervenções por
se tratar de área ainda em estudo pela Praça Largo do Pará. / 38 - Protocolado nº
05/10/46711 PG. Interessado: Lorenzo La Monica Neto. Assunto: solicitação para
aprovação de regularização de ampliação residencial à rua Presidente João Goulart,
396 - lote 17 - qt. 7064 - área envoltória da Pedreira do Chapadão - processo nº 02/
01. DEFERIDO por se tratar de regularização de pavimento inferior e não prejudicar
a visibilidade do bem. / 39 - Protocolado nº 05/10/35007 PG.Interessado: Adriana
Castenho. Assunto: solicitação para aprovação de projeto de construção comercial
à rua Coronel Quirino, 602 - lote 15 - qt. 03 - área envoltória de três áreas em
estudo de tombamento - processos 04/05, 07/05 e 13/01. DEFERIDO por se tratar
de construção de 07,12 m de altura (contados a partir da soleira da entrada da casa)
e não prejudicar a visibilidade dos bens em estudo. / 40 - Protocolado nº 05/10/
48773 PG. Interessado: Silmara Parada. Assunto: solicitação para aprovação de
regularização de ampliação comercial à rua Francisco Alves, 65 - lote 03 - qt. 0309
- área envoltória de bem tombado (Estação Guanabara resolução nº 45/04), porém
não regulamentada. DEFERIDO por não prejudicar a visibilidade do bem. / 41 -
Protocolado nº 05/10/48861 PG. Interessado: Maria Silvia Abrucezze. Assunto:
solicitação para aprovação de projeto residencial à rua César Paranhos de Godoy,
100 - unidade 29 - lote 8A - qt. 30021 - área envoltória da Pedreira do Chapadão
- processo nº 02/01. DEFERIDO por possuir gabarito de altura menor do que nove
metros e área permeável maior que 20% do lote. / 42 - Protocolado nº 05/10/
48804 PG. Interessado: Renata Kullak de Barros. Assunto: solicitação para
aprovação de projeto de regularização de ampliação comercial à rua Marechal
Teodoro, 134 - lote 10 - qt. 058 - área envoltória de bens em estudo de tombamento
e do Complexo da Fepasa - conforme resolução nº 04/90. DEFERIDO por não
prejudicar a visibilidade dos bens em estudo e não desrespeitar a resolução nº 04/90.
/ 43 - Protocolado nº 05/10/49630 PG. Interessado: Valdir Yoshitsugu Tominaga.
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Assunto: solicitação para aprovação de projeto de construção residencial à rua Ema
Ghilardi Serra, 71 - lote 03 - qt. 2882 - área envoltória do Parque Ecológico
Monsenhor Emílio José Salim -conforme resolução nº 37/02. DEFERIDO por
respeitar gabarito de altura menor que quinze metros. / 44 - Protocolado nº 05/10/
49439 PG. Interessado: Antonio Costa. Assunto: solicitação para aprovação de
projeto de regularização de ampliação residencial unifamiliar à rua Padre Vieira,
741 - lote 05 - qt. 1076 - área envoltória da Praça Sílvia Simões Magro - conforme
resolução nº 06/91 e de bem em estudo pelo processo nº 04/02. DEFERIDO por
não prejudicar a visibilidade do bem em estudo e não existir nenhuma restrição na
resolução nº 06/91. / 45 - Protocolado nº 05/10/48660 PG. Interessado: Maria
Rosalina Steiner. Assunto: solicitação para aprovação de projeto de construção
residencial unifamiliar à av. San Conrado, 1641 - lote 04 - qt. 11209 - área
envoltória de bem natural em estudo de tombamento - Mata São João - processo nº
02/99. DEFERIDO por respeitar gabarito de altura menor que nove metros e área
permeável mínima de 25% do lote. / 46 - Protocolado nº 05/40/03514 PL.
Interessado: Roberto Marotta. Assunto: solicitação para aprovação de projeto de
construção residencial unifamiliar à rua da Cascatinha, 36 - lote 16 - qt. 11208 -
área envoltória da Mata São João - processo nº 02/99. DEFERIDO por respeitar
gabarito de altura e a taxa de permeabilidade maior que 25% do lote. / 47 - Protocolado
nº 05/10/49804 PG. Interessado: Karina Martinelli Magalhães. Assunto: solicitação
para aprovação de projeto de construção residencial à rua João Carlos do Amaral,
500 - lote 08 - qt. 30021 - unidade 05 - área envoltória da Pedreira do Chapadão -
processo 02/01. DEFERIDO por possuir gabarito de altura menor que nove metros
e área permeável maior que 20% do lote. / 48 - Protocolado nº 05/10/35970 PG.
Interessado: Manoel Wilson Ribeiro dos Santos. Assunto: solicitação de autorização
para demolição do imóvel situado à rua Coronel Quirino, 198 - qt. 1111 - área
envoltória de bem tombado Bosque dos Jequitibás - conforme resolução nº 013/93
e da Praça Profª Sílvia Simões Magro - conforme resolução nº 06/91. DEFERIDO,
pois o imóvel situa-se longe dos bens tombados e não apresenta características para
preservação, nem seu entorno. / 49 - Protocolado nº 05/10/35970 PG. Interessado:
José Fernando Vernier. Assunto: solicitação para aprovação de projeto de construção
residencial unifamiliar à rua Petrópolis, 419 - lote 25 - qt. 11221 - área envoltória
da Mata São João - bem em estudo de tombamento - processo nº 02/99. DEFERIDO,
pois atende ao gabarito de altura e área permeável de 25% do lote. / 50 - Protocolado
nº 05/10/50441 PG. Interessado: Gilberto Miguel Chati. Assunto: solicitação para
aprovação de projeto de regularização comercial à rua Barata Ribeiro, 411 - lote 27
- qt. 0363 - área envoltória da Estação Guanabara - conforme resolução nº 45/04
(não regulamentada). DEFERIDO por se tratar de regularização de área térrea no
fundo do lote e não prejudicar a visibilidade do bem tombado. / 51 - Protocolado nº
05/10/46313 PG. Interessado: Adriano Fernandes Alves. Assunto: solicitação para
aprovação de demolição de imóvel à rua Dr. Emílio Ribas, 57 - lote 05 - qt. 82 - área
envoltória da Igreja do Divino Salvador – Imóveis do Cambuí - processo nº 013/01
e do imóvel à rua Ferreira Penteado, 1463 - processo nº 04/05. DEFERIDO, pois
o imóvel está descaracterizado, sem qualquer contextualização com os bens. / 52 -
Protocolado nº 05/10/49768 PG. Interessado: Cristina Tatiana S. C. de Oliveira.
Assunto: solicitação para aprovação de implantação de caixa de hidrômetro,
conforme os padrões exigidos pela SANASA, também alteração de um raio que
lança água pluvial na rede de esgoto no imóvel situado à rua Culto à Ciência, nº 238
- lote 005 – Botafogo. DEFERIDO, desde que seja instalado no local 01 conforme
foto em fl. 07. / 53 - Protocolado nº 05/10/34102 PG. Interessado: Rosemeire
Prudêncio da Silva. Assunto: solicitação para aprovação de projeto de construção
Habitacional Multifamiliar Horizontal à rua Maria Adame Pattare, 395 - gleba 37
- qt. 30013 - Barão Geraldo - área envoltória do Recanto Yara - conforme resolução
nº 25/96. INDEFERIDO conforme parecer contrário da CSPC, pois o projeto não
atende as restrições da resolução de tombamento da área. / 54 - Protocolado nº 05/
10/37652 PG. Interessado: Alice Tsuda. Assunto: solicitação para aprovação de
projeto à rua Saldanha Marinho, 669 - lote 11 - qt. 0143 - área envoltória do
Hospital Vera Cruz - processo nº 03/01; Hospital Beneficência Portuguesa - processo
nº 08/01 e Praça Luiz de Camões - processo nº 09/01. INDEFERIDO conforme
parecer contrário da CSPC, à intervenção proposta. / 55 - Protocolado nº 05/10/
47704 PG. Interessado: Eletra Wilma Mariolani. Assunto: solicitação para
aprovação de demolição em imóvel à rua Pereira Lima, 524 - lote 45 - qt. 1308 -
Vila Industrial - área envoltória do Complexo Ferroviário - conforme resolução nº
04/90 – FEPASA, sendo indicado para preservação total da fachada e volumetria.
INDEFERIDO conforme parecer contrário da CSPC, pois o imóvel se apresenta
em boas condições de conservação, permitindo a perfeita leitura das características
arquitetônicas. Nada mais havendo, o Presidente agradece a todos e encerra a
reunião, da qual eu, Rita de Cássia Barthasar de Paula, transcrevo a presente Ata,
que deverá ser aprovada pelo CONDEPACC. Campinas, 17 de novembro de 2005.
(20, 21, 22/12)
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Aos 24 dias do mês novembro de 2005, com início às 10:00 horas, realiza-se no
prédio da Delegacia Seccional de Polícia situada à Av. Andrade Neves, 471, a
trecentésima trigésima quinta reunião do Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural
de Campinas - CONDEPACC, sob a presidência de Francisco de Lagos Viana Chagas,
sendo convidados do presidente os delegados: Miguel Voigt Júnior e Carlos Henrique
Fernandes e com a presença dos seguintes conselheiros: Hélio Carlos Jarretta,
titular da Secretaria Municipal de Urbanismo - Luís Fernando Passos de Souza,
titular da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura - Daniel Giatti Assis, titular da
Secretaria Municipal de Planejamento, Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente
- Valéria Murad Birolli, primeira suplente da Secretaria Municipal de Assuntos
Jurídicos e da Cidadania – Antonio Henrique Felice Anunziato, Sandra Maria Geraldi
Milne-Watson, titular e primeira suplente da Coordenadoria Setorial do Patrimônio
Cultural (CSPC) – Danúzio Gil B. da Silva, titular da Câmara Municipal de Campinas
– Demétrio Vilagra, primeiro suplente do Conselho Municipal de Meio Ambiente
(COMDEMA) - Ronald Tanimoto, Marcelo Daniel Hobeika, titular e segundo
suplente do Instituto dos Arquitetos do Brasil (IAB) – Leôncio Menezes, titular do
Centro de Ciências, Letras e Artes (CCLA) – Maria Letícia de Barros Gonçalves,
titular da Academia Campineira de Letras e Artes – Orlando Rodrigues Ferreira,
Vicente de Paulo Monteiro, titular e primeiro suplente da Associação Campineira
de Imprensa (ACI) – Sinval Roberto Dorigon, titular da Associação das Empresas
do Setor Imobiliário e da Habitação de Campinas e Região (HABICAMP) - Jônio
Ribeiro Nogueira, titular do Sindicato da Indústria e Construção Civil (SINDUSCON)
- João Manoel Verde, titular da Associação Regional de Escritórios de Arquitetura
(AREA) – Ely Antonio Quelho, titular do Conselho Regional de Corretores de
Imóveis (CRECI) – Marco Antonio Pires Rocha, titular de Museologia - Valdir
Poiani, titular da Sociedade dos Amigos da Cidade de Campinas - Rita Paschoal
Homem de Melo, titular da Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Campinas
(AEAC) - Herberto Aparecido Guimarães e Paulo Barros Camargo conselheiros
eméritos. EXPEDIENTE: Apreciação da ata nº 334. COMUNICAÇÕES DO

PRESIDENTE: O presidente Francisco de Lagos Viana Chagas convidou os delegados
Miguel Voigt Júnior e Carlos Henrique Fernandes para fazerem parte da mesa.
Convidou a coordenadora da CSPC Daisy Serra Ribeiro para secretariá-lo e
cumprimentou os delegados e os conselheiros. Fez a inversão da pauta como já
tinha sido solicitado pelos conselheiros. COMUNICAÇÕES DOS
CONSELHEIROS: O conselheiro Orlando Rodrigues Ferreira apresentou seu
suplente o Sr. Vicente de Paulo Monteiro; que por sua vez agradeceu, dizendo de seu
prazer por fazer parte do Conselho, principalmente pela importância que o mesmo
tem para a cidade. A conselheira Maria Letícia de Barros Gonçalves também se
apresentou explicando que conhece o CONDEPACC desde o início, pois participou
inclusive da elaboração do estatuto, é uma honra estar novamente no Conselho. O
presidente expôs que o pedido feito a três conselheiros para que elaborassem um
estudo sobre os conselheiros eméritos já está em seu poder. Foi feita uma sugestão,
em que está de pleno acordo e será submetido ao Prefeito hoje à tarde, transformando
em lei o cargo dos três conselheiros eméritos. O Prefeito com toda sensibilidade
dará apoio, encaminhando à Câmara, para que possam com direito a voz e a voto
participarem da reunião. Os conselheiros eméritos são muito importantes. O
conselheiro Herberto Guimarães disse não esperar outra coisa da presidência do
CONDEPACC. Como sugestão, para os protocolados com os pareceres da CSPC,
que se mantenha o mesmo procedimento, o que já é uma tradição, os com parecer
favorável sejam aprovados e os com ressalva ou parecer contrário sejam aprovados
com ressalva ou indeferido. O presidente acata a sugestão. O presidente Francisco
de Lagos recebeu da coordenadora da CSPC Daisy Serra Ribeiro a pasta com o
estudo do 1º Teatro de Bolso, o que para ele é de uma satisfação muito grande.
Reportou-se a uma reunião feita em 1º de julho na Secretaria de Cultura, onde diante
de todos os problemas existentes, ouviu a todos (durante um mês). A pouca
importância dada a Carlos Gomes e Guilherme de Almeida, e que, em setembro
conseguiu-se fazer alguma coisa voltada para Carlos Gomes, mas para o ano que
vem, será feita uma semana como só acontece em Manaus e Belém com Festival de
Óperas. Com relação a Guilherme de Almeida, Campinas esquecia. O Plano Plurianual
acenou com a perspectiva de 4 Teatros de Bolso para 150 a 200 pessoas nos lugares
periféricos de Campinas. Através da Coordenadoria Setorial de Patrimônio Cultural
e seus técnicos foi feito um estudo e que estava sendo submetido a sua apreciação,
o 1º Teatro de Bolso que será levantado no DIC IV, já então previsto no Plano
Plurianual e no orçamento. Esse teatro terá o nome de Guilherme de Almeida.
Gostaria que todos vissem o projeto e entendessem seu significado para Campinas.
Agradece a CSPC na figura da coordenadora Daisy Serra Ribeiro e a arquiteta Sandra
Geraldi Milne-Watson pelo presente. ORDEM DO DIA: a) Apresentação do
estudo de tombamento processo nº 07/01 - imóvel situado á av. Andrade Neves, nº
471 - “Delegacia Seccional de Polícia Dr. Guimarães Leme” pelo conselheiro e
profº Orlando Rodrigues Ferreira. O conselheiro Orlando passou a discorrer sobre o
início das pesquisas em relação ao prédio da Delegacia Seccional de Polícia de
Campinas (DSPC), atividades que culminaram com a publicação da sua obra “Cadêa
velha” – “Cadêa Nova” – Preso à história da Delegacia Seccional de Polícia de
Campinas (CONDEPACC, abril/2005), passando em seguida à apresentação dessa
ao Conselho em exposição multimídia, caracterizando-a como relatório para
justificativa de tombamento do referido imóvel. Expõe sobra à obra do engenheiro-
arquiteto Francisco de Paula Ramos de Azevedo (1851 – 1928), as plantas assinadas
e datadas de 3 de julho de 1893, porém claramente observadas pelo conselheiro –
e atentado o detalhe pelo conselheiro João Verde – que provavelmente estas foram
confeccionadas no final do segundo império, pois no desenho da fachada destaca-
se claramente a bandeira imperial sobre o prédio. A escolha do terreno, na então
Rua do Campo, hoje Avenida Andrade Neves, remonta a 1877, ocorrendo por
indicação do jornalista Francisco Quirino dos Santos. Em seu trabalho, o conselheiro
insere uma iconografia de 44 (quarenta e quatro) imagens desde o final do século
XIX, a partir de 1893; passando pelo início até aos meados do século XX; e início
deste século XXI, demonstrando as atuais condições do patrimônio, que se encontra
em ótimo estado de conservação. Uma extensa bibliografia pesquisada é relacionada,
além da citação dos arquivos históricos pesquisados em instituições de Campinas e
particulares, bem como periódicos de 1895 a 1897. Em um aspecto mais particular,
o conselheiro Orlando faz uma abordagem sob as características peculiares da
construção no que se refere à astronomia de posição, cálculos geográficos, declinações
magnéticas, declinações solares, etc. Destaca o patrimônio como o único projeto
e construção de grande porte de Ramos de Azevedo em Campinas, quando descreve
como um prédio requintado, em estilo neo-renascentista e com enorme influência
da arquitetura maçônica, com vestíbulo no andar térreo, salão central com duplo
pé-direito, teto com clarabóia em vitral, escadas em mármore de Carrara e com
corrimãos em madeira e ferro ornamental; no subsolo, celas com grades em madeira,
que eram destinadas às solitárias. O prédio, em suas origens, fora destinado não
somente à cadeia, mas também à Câmara Municipal, Intendência e Fórum, sendo
ocupado, no entanto, por esses Poderes por pouco tempo. O mobiliário, ainda
existente (mesas, cadeiras, armários, etc.), foi produzido no estilo renascentista
pelo mestre-entalhador Floriano de Souza. O conselheiro Orlando, como
complementação, também encaminhou ao CONDEPACC a publicação do Dr.
Miguel Voigt Júnior (obra da qual também foi consultor e orientador histórico),
intitulada 1896 – 1905/2005: Prédio e instituição centenários a serviço da Lei, que
igualmente, além do histórico da centenária Polícia Civil de Carreira, aborda o
prédio da DSPC em seus vários aspectos; acompanhando a publicação, um disco
Compacto Digital (CD). Informou que o CD e as publicações suas e do Dr. Voigt Jr.
Foram devidamente registradas e encaminhadas à Biblioteca Central da UNICAMP,
Centro de Memória da UNICAMP (CMU), Fundação Biblioteca Nacional do Rio
de Janeiro (FBN)/Escritório de Direitos Autorais (EDA)/Ministério da Cultura
(MinC). Concluindo sua preleção, o conselheiro Orlando propôs ao CONDEPACC
o parecer favorável ao tombamento do prédio da DSPC, com a determinação do
Grau de Proteção GP-1 e área envoltória restrita ao perímetro do prédio. Após
análises e propostas, o CONDEPACC deliberou por uma área envoltória delimitada
pelo quarteirão aonde se encontra inserido o patrimônio. APROVADO
TOMBAMENTO tendo como área envoltória o quarteirão. Propôs ainda, o
conselheiro Orlando em seu parecer, pelo tombamento de alguns acervos
iconográficos, documentais e mobiliários da DSPC, no que foi orientado para que se
abrisse um processo de tombamento próprio (à parte), para o qual foi escolhido de
antemão o próprio conselheiro Orlando para elaborar sua proposta de abertura e
atuar na condição de relator, observado que este já possui significativos elementos.
Ciência do CONDEPACC: - Referente: Obras da rua Treze de Maio. O presidente
Francisco de Lagos explicou que a imprensa nos últimos dias está voltada para as
obras da 13 de Maio, incluindo a Praça Rui Barbosa e Praça José Bonifácio. Inclusive
a Prefeitura teve que se deparar com uma liminar interposta pela Vereadora Delegada
Terezinha de Carvalho à Justiça impedindo a colocação de quiosques e feitura do
Espelho D’Água. O presidente Francisco de Lagos informou que a liminar foi
revogada pela Justiça após a Prefeitura prestar todas as informações mostrando que
houve um equívoco da Sra. Vereadora, visto que não foi autorizada a construção de
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quiosques, mas sim a colocação no local de peças móveis de mobiliário urbano, que
a única obra feita, foi a passagem de um cano para água e outro para esgoto no
aterro contíguo ao Espelho D’Água que não ultrapassa os 50 cm do já estipulado
para o mesmo em projeto anteriormente aprovado. Até por excesso de zelo, a
Secretaria de Obras solicitou à Secretaria de Cultura que fosse feito vistoria e
acompanhamento pelos técnicos e engenheiros da CSPC, para que não houvesse
intervenções inadequadas. Somente após essa vistoria é que houve aprovação pela
Secretaria de Obras. Leu o comunicado encaminhado a imprensa, onde coloca que
houve um parecer da CSPC no dia 07, declarando que o sítio arqueológico não está
tombado e nem em estudo de tombamento e que, se a Vereadora Delegada Terezinha
de Carvalho quisesse, bastaria ter entrado com uma solicitação no CONDEPACC
que a mesma seria analisada. Leu o estudo do Zanettini que fala sobre o palco e o
espelho d’água que não prejudica o sítio arqueológico, mas garante a preservação.
Consultou o Conselho para que se possa convidar a Vereadora para a próxima
reunião para que sejam dirimidas todas as suas dúvidas. O conselheiro Ronald
Tanimoto lembrou o tombamento do Centro Histórico. O conselheiro João Verde
também esclareceu que o Centro Histórico tombou a Praça Rui Barbosa que está
dentro do raio de interferência de vários prédios históricos. Que em fevereiro de
2004 foi apresentado ao Conselho por power point o Projeto da 13 de Maio, que
o Conselho aprovou. Inclusive o CONDEPACC havia questionado à época, sobre
as Colunas Ornamentais de Iluminação (os postes) que foram retiradas. O presidente
Francisco de Lagos convidou para a entrega no sábado às 10:00 h da 13 de Maio,
explicando que as bancas terão painéis contando a história dos dois teatros – Teatro
São Carlos e o Teatro Municipal Carlos Gomes e da Catedral. Haverá também
exposição de Poesia Ilustrada com 18 poesias por mês expostas à população e a
recolocação das colunas (postes) ornamentais em frente a Catedral. O conselheiro
Marcelo Hobeika questionou se houve alteração no projeto original sem autorização
do CONDEPACC no que foi informado pelo presidente, que não houve nenhuma
modificação do projeto. A conselheira Maria Letícia de Barros Gonçalves disse que
esteve ligada ao gabinete da Vereadora Terezinha de Carvalho até 25/09/05, quando
pediu exoneração do cargo, não pertence mais ao gabinete e por isso aceitou o
convite para retornar ao Conselho. É isenta de qualquer ânimo. O presidente falou
de seu apreço à Vereadora, mas que a mesma não está bem informada, sendo muita
bem vinda sua visita ao CONDEPACC para que possa ser esclarecida. / 01 -
Protocolado nº 05/10/50769 PG. Interessado: Edenilson Passerani. HhhhHhh
Assunto: solicitação para aprovação de projeto de construção residencial unifamiliar
à rua Dr. Heitor Penteado, 1426 - gleba B2 - M - qt. 05 - Joaquim Egidio – área
envoltória dos Traçados Urbanos e Caminhos Históricos e Remanescentes dos
Distritos de Sousas e de Joaquim Egidio - conforme resolução nº 58/05. DEFERIDO
por respeitar a citada resolução. / 02 - Protocolado nº 05/10/48255 PG. Interessado:
José Corrêa Fonseca Neto. Assunto: solicitação para aprovação de projeto de
regularização de ampliação comercial à rua Engº Carlos Stevenson, 66 - lote 03 - qt.
0613 - área envoltória do processo nº 03/04 – Bairro Nova Campinas. DEFERIDO,
pois a construção não ultrapassa dez metros de altura. / 03 - Protocolado nº 05/10/
51002 PG. Interessado: João Batista Rubio. Assunto: solicitação para aprovação de
projeto de regularização de reforma comercial à av. João Jorge, 150 - lote 09 - qt.
1268 - área envoltória de bem tombado - Teatro Castro Mendes - conforme
resolução nº 46/04 (não regulamentada) e FEPASA - conforme resolução nº 04/90.
DEFERIDO por não existir restrições na resolução e não prejudicar a visibilidade
dos bens citados. / 04 - Protocolado nº 05/10/51045 PG. Interessado: Cristiane
Portes Gomes. Assunto: solicitação para aprovação de projeto de construção
residencial à rua Dr. César Paranhos de Godoy, 100 - unidade 03 - Lote 8A - qt.
30021 - área envoltória da Pedreira do Chapadão - processo nº 02/01. DEFERIDO
por se tratar de gabarito menor que nove metros, taxa de permeabilidade de 30% e
não prejudicar a visibilidade do bem citado. / 05 - Protocolado nº 05/10/44713 PG.
Interessado: Alessandra de Almeida. Assunto: solicitação para aprovação de
regularização e ampliação de construção residencial à rua Ismael Carlos, nº 245 -
lote 09 - qt. 025 - Vila Sônia - área envoltória dos Traçados Urbanos e Caminhos
Históricos Remanescentes dos Distritos de Sousas e Joaquim Egidio - conforme
resolução nº 58/05. DEFERIDO conforme parecer favorável da CSPC, porém o
interessado deverá apresentar novas vias do com projeto contendo a área permeável.
/ 06 - Protocolado nº 05/10/52592 PG. Interessado: Alex Cesna Cominotto. Assunto:
solicitação para aprovação de projeto de reforma residencial à rua Alferes Raimundo,
nº 44 - lote 07 - qt. 1307 - bem indicado para preservação total conforme resolução
nº 04/90 – FEPASA. INDEFERIDO conforme parecer contrário da CSPC, pelo
fato da reforma tratar-se de demolição e construção de novas paredes internas,
criar um novo pavimento, modificar a fachada do imóvel e não respeitar a resolução
nº 04/90. Nada mais havendo, o Presidente agradece a todos e encerra a reunião, da
qual eu, Rita de Cássia Barthasar de Paula, transcrevo a presente Ata, que deverá ser
aprovada pelo CONDEPACC. Campinas, 24 de novembro de 2005.
(20, 21, 22/12)

EXPEDIENTE DESPACHADO PELO PRESIDENTE DA FUMEC
Com base nas informações e demais elementos que instruem o Protocolo n°
012341, de 17/02/1998, DEFIRO 30 (trinta) dias de Licença Prêmio ao
requerente relacionado abaixo, para que sejam usufruídos à vigência determinada.
REQUERENTE VIGÊNCIA
MANOEL MACHADO DE ALMEIDA 02/01/2006 A 31/01/2006

Campinas, 20 de dezembro de 2005
HELENA COSTA LOPES DE FREITAS

Diretora do Depto. Pedagógico respondendo interinamente pela Presidência da FUMEC

COMUNICADO SME N° 82/05
A Secretária Municipal de Educação, no uso das atribuições de seu cargo,
COMUNICA que não houve alteração no resultado de remoção pós recurso de
professores e especialistas da Secretaria Municipal de Educação, mantendo-se o
mesmo publicado no Diário Oficial do dia 17/12/05.

Campinas, 20 de dezembro de 2005
HELENA COSTA LOPES DE FREITAS

Secretária Municipal de Educação de Campinas – Interina

COMUNICADO SME/FUMEC 34/2005
A Secretária Municipal de Educação e Presidente da FUMEC, no uso das
atribuições de seu cargo, COMUNICA o resultado final do Processo Seletivo
previsto no Edital SME/FUMEC 04/2005, conforme disposto abaixo:
1. ANGELA CRISTINA DOS SANTOS FERNANDES;
2. DILMA DOMINIQUINI;
3. GABRIELA MINATEL FREDERICO;
4. GISELE FLÁVIA ALVES OLIVEIRA MORETTI;

5. INÊS LOPES SECCO ASSUNÇÃO;
6. LAÍS DE RAMOS RECHINELI;
7. LIAMARA SCASSIOTTI RICCI;
8. LÚCIA ELENA GAROTTI NEVES;
9. MARIA RITA FERREIRA NEVES;
10. SILVIA HELENA P. MAXIMIANO;
11. ZENAIDE ALVES DA SILVA OGUSUKU.

Campinas, 20 de dezembro de 2005
HELENA COSTA LOPES DE FREITAS

Secretária Municipal de Educação Interina

COMUNICADO SME/FUMEC Nº 35/2005
A Secretária Municipal de Educação e Presidente da Fundação Municipal para a
Educação Comunitária – FUMEC, no uso das atribuições de seu cargo, e tendo
em vista que o prazo do Módulo Cadastro de Alunos do PROJETO PRESENÇA
está próximo do encerramento, COMUNICA que a inserção dos dados dos
alunos no cadastro supra mencionado deverá ser concluído pelas Unidades
Educacionais da Educação Infantil e do Ensino Fundamental da Rede Municipal
de Ensino de Campinas, Entidades Conveniadas e Escolas Particulares Municipais
até o dia 27 de dezembro de 2005, impreterivelmente, para posterior envio
pela Secretaria Municipal de Educação para a PRODESP.

Campinas, 20 de dezembro de 2005
HELENA COSTA LOPES DE FREITAS

Secretária Municipal de Educação (Interina)

JUSTIFICATIVA – ORDEM CRONOLÓGICA
A Prefeitura Municipal de Campinas, nos termos do artigo 5º da Lei Federal n.º
8.666 de 21 de junho de 1.993, modificada pela Lei Federal n.º 8.883, de 8 de junho
de 1.994, IN 02/95 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, vem justificar
o pagamento fora da ordem cronológica, por se tratar de relevante interesse
público, dos seguintes serviços e fornecimentos, no mês de dezembro de 2005.
RAZÃO SOCIAL VENCIMENTO ....... VALOR
INFORMÁTICA DE MUNICÍPIOS ASSOCIADOS S/A.-IMA  13/10/2005 ............ 425.988,02
INFORMÁTICA DE MUNICÍPIOS ASSOCIADOS S/A- IMA  13/10/2005 .............. 13.215,00
PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A. 22/12/2005 ............. 143.077,00
PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A. 22/12/2005 ....................... 91,00

FRANCISCO ARSÊNIO DE MELLO ESQUEF
Secretario Municipal de Finanças

EXPEDIENTE  DESPACHADO  PELO  SR.  SECRETÁRIO
DE  FINANÇAS

Protocolo: 2003/10/2757
Interessado: Amaury Caminada Miranda
Assunto: Compensação
Acolhendo as manifestações de instrução, tendo em vista que a compensação
sem desembolso não ofende a ordem cronológica dos precatórios, Defiro o
presente pedido, autorizando a compensação dos débitos do requerente que
estiverem em Dívida Ativa até 2001, conforme Lei 11.346/02.

FRANCISCO ARSÊNIO DE MELLO ESQUEF
Secretário Municipal de Finanças

DEPARTAMENTO DE RECEITAS IMOBILIÁRIAS
Expediente despachado pelo Sr. Diretor em 19/12/2005

REQUERIMENTO DE ISENÇÃO DO IPTU - 2005
APOSENTADOS E PENSIONISTAS

O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE RECEITAS IMOBILIÁRIAS, no
uso de suas atribuições legais, faz saber, com base nas manifestações do setor
competente e demais pareceres fiscais acostado aos autos, e fundamentado no
artigo 4º da Lei Municipal nº 11.111/01, bem como atendendo ao estabelecido
nos artigos 50 e 57 a 59, todos da Lei Municipal nº 11.109/01, e IN 001/2003
– DRI/SMF, do DEFERIMENTO do pedido de isenção do IPTU relativo ao
exercício de 2005, requerido para os imóveis constantes dos processos
administrativos adiante relacionados, por estarem atendidas as exigências legais.
PROTOCOLO REQUERENTE ..................................................... CÓDIGO DO IMÓVEL
04/10/57925 WALTER TEODORO ........................................................... 02-055.039.557
04/10/55553 MIGUEL QUEVEDO FILHO ............................................. 02-055.045.309
04/10/55938 RAUL BRASILINO DA ROCHA ...................................... 02-042.976.600
04/10/57845 ERNESTO CERON NETO .................................................. 02-002.610.900
04/10/56335 ARISTIDES DA CRUZ ........................................................ 02-041.261.200
04/10/50890 ANGELINA FELIPE ZAGRIA ......................................... 02-042.024.072
04/10/57281 SEBASTIÃO ANTÔNIO DE SOUZA ................................ 02-048.465.700
04/10/56720 FÁTIMA GIANINI NOVAES .............................................. 02-017.849.200
04/10/58313 NANCI BATISTA SAKAGAMI ......................................... 02-042.027.398
04/10/57457 MARIA IVAN REZENDE CHAVES .................................. 02-055.065.664
04/10/31397 BALBINA DE CARVALHO PINING ............................... 02-007.566.000
04/10/39618 ALBERTO JOSÉ DA COSTA .............................................. 02-055.036.430
04/10/54812 JAIR PAULETTI ................................................................... 02-042.021.914

RODRIGO DE OLIVEIRA FERREIRA
Diretor - Departamento de Receitas Imobiliárias

DEPARTAMENTO DE RECEITAS IMOBILIÁRIAS
Expediente despachado pelo Sr. Diretor em 19/12/2005

REQUERIMENTO DE ISENÇÃO DO IPTU - 2006
APOSENTADOS E PENSIONISTAS

O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE RECEITAS IMOBILIÁRIAS, no
uso de suas atribuições legais, faz saber, com base nas manifestações do setor
competente e demais pareceres fiscais acostado aos autos, e fundamentado no
artigo 4º da Lei Municipal nº 11.111/01, bem como atendendo ao estabelecido
nos artigos 50 e 57 a 59, todos da Lei Municipal nº 11.109/01, e IN 001/2003
– DRI/SMF, do DEFERIMENTO do pedido de isenção do IPTU relativo ao
exercício de 2006, requerido para os imóveis constantes dos processos
administrativos adiante relacionados, por estarem atendidas as exigências legais.
PROTOCOLO REQUERENTE ....................................................... CÓDIGO DO IMÓVEL
05/10/31479 NILSON PIRES CAMPOS ................................................... 02-033.723.400
05/10/34545 OSWALDO FONSECA DE SOUZA LEITE ..................... 02-034.881.600
05/10/24751 ELZA MARIA D. SCHWARZ .............................................. 02-042.158.505
05/10/24687 MARIA TEREZA DIAS ......................................................... 02-042.111.271
05/10/24194 ANTONIO VINICIO CAZELA ............................................ 02-042.031.368
05/10/24542 VALTER T. MOURA .............................................................. 02-042.104.880
05/10/24548 JUÇARA RIBEIRO DE SÁ COFINO .................................. 02-042.798.300
05/10/24672 DÉCIO ROSSAN .................................................................... 02-070.118.000
05/10/37105 LEONILDA PIOVEZAN ...................................................... 02-055.032.628
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05/10/37174 ROSZÁLIA COSTA MENEZES ........................................... 02-042.008.348
05/10/37047 MANOEL MAGALHÃES PINTO ...................................... 02-042.004.128
05/10/36901 ANNA VICENTINA L. DAVANÇO .................................... 02-007.139.000
05/10/36748 APPARECIDO GALLO ....................................................... 02-005.993.000
05/10/36810 DIVA FRANCISCA DE LIMA ROCHA ............................. 02-055.051.412
05/10/36811 MARIA ABADIA T. DE OLIVEIRA ................................... 02-042.040.102
05/10/25315 MANOEL CARDOSO DE SOUZA .................................... 02-029.356.500
05/10/32893 YOLANDA CHECCHIA BARBOSA ................................ 02-042.012.212
05/10/25764 NATANAEL SOUZA RIOS .................................................. 02-042.162.672
05/10/25313 JOSÉ MINGINI ........................................................................ 02-042.064.683
05/10/25255 ARLINDO ALVES MOREIRA ............................................ 02-055.043.396
05/10/25390 NESTOR DELANHESE ....................................................... 02-042.025.814
05/10/44419 IRACEMA DE LUZIA SOUZA ........................................... 02-055.025.574
05/10/33346 ARNALDO BUZANO .......................................................... 02-042.056.572
05/10/33258 OBEDIO DE PAULA ............................................................ 02-042.917.600
05/10/33599 JAYME PEREIRA DA SILVA .............................................. 02-042.042.061
05/10/33597 GERALDO DIAS DA SILVA ............................................... 02-042.040.962
05/10/33578 MAGALI ZUCHETTI FRIGNANI ....................... 3423.11.36.0183.01008
05/10/33529 ANGELO DARCY MASSAINI .......................................... 02-012.715.544
05/10/34092 MARCIOMAR PIRES DE CASTRO ................................... 02-042.032.523
05/10/33892 JOÃO DA COSTA BALBINO .............................................. 02-042.000.592
05/10/33741 ALICE MALTA BORGES VENDIMIATTI ........................ 02-042.041.429
05/10/36954 BENITO JUAREZ LENCI ..................................................... 02-042.010.926
05/10/33975 TIRSO MOREIRA BUENO .................................................. 02-042.026.016
05/10/34555 MARIA ANGELA S. DUECK ............................................. 02-042.149.401
05/10/34457 NELSON CUSTODIO ........................................................... 02-055.025.074
05/10/25218 DURVAL FLÁVIO DE SOUZA ........................................... 02-013.842.500
05/10/34473 MANUEL GARCIA .............................................................. 02-042.064.886
05/10/34184 JORGE LEANDRO DA SILVA ........................................... 02-055.052.596
05/10/34538 ABEL RAMOS FILHO ......................................................... 02-042.039.878
05/10/34539 BAPTISTA SOLDELRA FILHO ......................................... 02-042.040.180
05/10/31451 VERA IKA FRANCISCO ...................................................... 02-046.444.500
05/10/31308 AUGUSTA PINHEIRO DO CARMO ................................. 02-045.367.500
05/10/36728 JOSÉ DAS CHAGAS E SILVA ............................................. 02-044.289.300
05/10/36768 MARIA SERRA MONTENEGRO ...................................... 02-042.052.270
05/10/25231 OSVALDO SARTORI ............................................................ 02-080.084.500
05/10/24740 EURIDES MARIA ALVES PEREIRA ................................ 02-042.050.073
05/10/34390 APARECIDA CECÍLIA MORETO ..................................... 02-042.081.035
05/10/35154 ELIAS FONSECA CASTRO ................................................ 02-047.250.720
05/10/37304 JUVENAL SANTANA .......................................................... 02-042.077.753
05/10/37414 EDWARD PEREIRA ............................................................. 02-042.012.188
05/10/37452 GERALDO PEGO DOS SANTOS ..................................... 02-055.076.785
05/10/37136 LUIZ ANTONIO BORTOLOTI ............................................ 02-042.079.305
05/10/37491 JOSÉ DE OLIVEIRA RODRIGUES .................................... 02-042.020.299
05/10/20169 IZABEL TEIXEIRA ZIOLE .................................................. 02-005.937.300
05/10/20057 SÉRGIO REGOLIN ............................................................... 02-042.004.199
05/10/19984 EXPEDITO SATURNINO DOS SANTOS ......................... 02-011.026.500
05/10/19938 MARIA DE LOURDES QUEIROZ CAPOVILA ............. 02-006.217.750
05/10/19932 MODESTO JOVINO RUELA ............................................... 02-055.026.692
05/10/25407 NIUTO TURIM ........................................................................ 02-042.004.324

RODRIGO DE OLIVEIRA FERREIRA
Diretor - Departamento de Receitas Imobiliárias

DEPARTAMENTO DE RECEITAS IMOBILIÁRIAS
Protocolo nº: 077084/2001
Interessado: Edésio Rosário
C.C.: 072.277.900/02
Assunto: Revisão de Lançamento do IPTU
Com base na manifestação do setor competente e nos artigos 145 e 149,
combinados com o artigo 173, da Lei Federal (Complementar) nº 5.172/66
(CTN), e artigos 28 e 33 da Lei Municipal nº 5.626/85(CTM), e atendendo aos
artigos 57 a 59 da Lei Municipal nº 11.109/01, defiro o pedido de revisão do
lançamento do IPTU correspondente ao exercício de 2001 com retroatividade
ao exercício de 2000, aplicando-se o fator limitador nos termos do art. 4º
Inciso I, da Lei 9927/99, tendo em vista que o imóvel em questão não sofreu
alteração cadastral para maior em seu valor venal, mantendo-se os dados de
áreas e fatores inalterados. Reemitam-se os lançamentos(IPTU e Taxas
Imobiliárias), em cobrança atrasada, no presente exercício fiscal, cancelando-
se os débitos, nos termos da Lei Municipal nº 9.927/98(alterada pelas leis
10400/99, 10736/2000 e 11.111/01).
Protocolo nº: 9070/02
Interessado: Angelina Russo Tergolino
Assunto: Revisão de Tributos Imobiliários
C.C.: 055.069.500-02
Em face do exposto, com fulcro na manifestação do setor competente e demais
elementos acostados aos autos, notadamente os documentos às folhas 03 e 14, e no
parecer fiscal às folhas 15 e 16, e fundamentado nos artigos 145 e 149, c/c artigo
173, todos do Código Tributário Nacional, e também nos artigos 20 a 24 da Lei
Municipal nº 11.111/01, e atendendo aos preceitos insculpidos pelos artigos 57 a
59 da Lei Municipal nº 11.109/01, defiro o pedido de revisão do lançamento do
IPTU, correspondente ao exercício de 2002, relativo ao imóvel codificado sob o
nº 055.069.500-02, alterando-se a área construída para 126,00 m² e o tipo/padrão/
subpadrão para A-2.8, mantendo-se os demais dados de áreas e fatores inalterados.
Determino que os lançamentos dos exercícios de 2001, 2003, 2004 e 2005 sejam
retificados, com os mesmos dados da decisão ora proferida, consoante o disposto
no artigo 145, III do CTN. Reemitam-se os lançamentos dos tributos incidentes,
nos moldes da presente decisão, dentro do presente exercício fiscal, com cobrança
retroativa ao exercício de 2001, cancelando-se os respectivos débitos, nos termos
da Lei 9.927/98 e alterações posteriores, bem como, e especialmente do constante
no artigo 28 da Lei 11.111/01. Deixo de recorrer à Junta de Recursos tributários,
nos termos do artigo 63 a 65 da Lei 11.109/01, tendo em vista que a importância
em litígio, objeto da decisão contrária à Fazenda Pública Municipal, não excede o
limite legal.
Protocolo nº: 11668/02
Interessado: Wilmar Bueno de Moraes
Assunto: Revisão de Lançamento
C.C.: 027.599.000-02
Em face do exposto, com fulcro nos elementos acostados aos autos, notadamente
a vistoria às fls. 12, e fundamentado nos artigos 145 e 149, c/c artigo 173,
todos do Código Tributário Nacional, e também nos artigos 20 a 24 da Lei
Municipal nº 11.111/01, e atendendo aos preceitos insculpidos pelos artigos 57
a 59 da Lei Municipal nº 11.109/01, defiro o pedido de revisão do lançamento
do IPTU, correspondente ao exercício de 2002, relativo ao imóvel codificado
sob o n.º 027.599.000-02, alterando-se a área construída para 217,33 m² e o
ano base de depreciação para 1983, conforme vistoria realizada no local em 21/
03/2003, e determino, a partir do exercício de 2004, a retificação do tipo/

padrão/subpadrão para A-3.7, conforme parecer fiscal às fls. 12, mantendo-se
os demais dados de áreas e fatores inalterados, nos termos da Lei 9.927/98 (e
alterações posteriores). Determino que os lançamentos dos exercícios de 2003,
2004 e 2005 sejam retificados, com os mesmos dados da decisão ora proferida,
consoante o disposto no artigo 145, III do CTN. Reemitam-se os lançamentos
dos tributos incidentes, nos moldes da presente decisão, dentro do presente
exercício fiscal, com cobrança retroativa ao exercício de 2002, cancelando-se
os respectivos débitos, nos termos da Lei Municipal nº 9.927/98 (e alterações
posteriores), bem como, e especialmente, do constante no artigo 28 da Lei
Municipal 11.111/01. Deixo de recorrer à Junta de Recursos tributários, tendo
em vista que a presente decisão não se enquadra na obrigatoriedade do recurso
oficial estabelecido pelo artigo 63 da Lei 11.109/01.
Protocolo nº: 36620/2002
Interessado: Claudete Molina Kallaur
Assunto: Revisão de Tributos Imobiliários
C.C.: 055.068.426/02
Em face do exposto, com fulcro na manifestação do setor competente e demais
elementos acostados aos autos, fundamentado nos artigos 145 e 149, c/c artigo
173, todos do Código Tributário Nacional, e também nos artigos 28 e 33 da Lei
Municipal nº 5.626/85(CTM), nos artigos 20 a 24 da Lei Municipal nº 11.111/
01, e atendendo aos preceitos insculpidos pelos artigos 57 a 59 da Lei Municipal
nº 11.109/01, Indefiro o pedido de revisão do lançamento do IPTU, exercícios
2000 e 2001, lançados juntamente com o exercício de 2002, visto que o
valores e demais dados estão de acordo com alterações efetuadas através do
protocolo de aprovação de plantas nº 31854/88, sob a vigência da Lei 9.927/
98, com as alterações introduzidas pelas leis 10.400/99 e 10736/00,
perfeitamente constituídos nos termos da legislação tributária;
Protocolo: 37410/2002
Interessado: Luciane Martinez Garcia
C/C: 042.167.442/02
Assunto: Revisão do Lançamento do IPTU
Atendendo ao disposto nos artigos 57 a 59 da Lei 11.109/01, indefiro o pedido de
revisão do lançamento do IPTU/2000 e 2001, emitido em maio/2002, posto que
Lei 11.111/01 tem vigência a partir de 01/01/02, conforme disposto em seu artigo
37 e em atendimento ao princípio da irretroatividade da lei, conforme definido nos
artigo 105 do CTN e artigo 5º, XXXVI, da CF/88, que determina que a legislação
tributária seja aplicada aos fatos geradores futuros e que a lei não prejudicará o ato
jurídico perfeito, estando os referidos lançamentos perfeitamente constituídos nos
termos da lei 9.927/98 (alterada pelas leis 10.400/99 e 10.736/00).
Protocolo: 37832/2002
Interessado: Rogério Luis de Carvalho Saban
C/C: 042.167.364/02
Assunto: Revisão do Lançamento do IPTU
Atendendo ao disposto nos artigos 57 a 59 da Lei 11.109/01, indefiro o pedido de
revisão do lançamento do IPTU/2000 e 2001, emitido em maio/2002, posto que
Lei 11.111/01 tem vigência a partir de 01/01/02, conforme disposto em seu artigo
37 e em atendimento ao princípio da irretroatividade da lei, conforme definido nos
artigo 105 do CTN e artigo 5º, XXXVI, da CF/88, que determina que a legislação
tributária seja aplicada aos fatos geradores futuros e que a lei não prejudicará o ato
jurídico perfeito, estando os referidos lançamentos perfeitamente constituídos nos
termos da lei 9.927/98 (alterada pelas leis 10.400/99 e 10.736/00).
Protocolo: 038517/2002
Interessado: Francisco Cesar Morano
C/C: 042.167.531/02
Assunto: Revisão do Lançamento do IPTU
Atendendo ao disposto nos artigos 57 a 59 da Lei 11.109/01, indefiro o pedido de
revisão do lançamento do IPTU/2000 e 2001, emitido em maio/2002, posto que
Lei 11.111/01 tem vigência a partir de 01/01/02, conforme disposto em seu artigo
37 e em atendimento ao princípio da irretroatividade da lei, conforme definido nos
artigo 105 do CTN e artigo 5º, XXXVI, da CF/88, que determina que a legislação
tributária seja aplicada aos fatos geradores futuros e que a lei não prejudicará o ato
jurídico perfeito, estando os referidos lançamentos perfeitamente constituídos nos
termos da lei 9.927/98 (alterada pelas leis 10.400/99 e 10.736/00). Determino a
partir do exercício de 2003, a retificação do lançamento alterando-se o tipo/
padrão/subpadrão para B-2.0, conforme parecer fiscal e vistoria realizada em 07/
01/03, mantendo-se os demais dados e fatores inalterados, nos termos da Lei
Municipal nº 9.927/98(alterada pelas leis 10400/99, 10736/2000 e 11.111/01).
Reemitam-se os lançamentos dos tributos incidentes, nos moldes da presente decisão,
dentro do presente exercício fiscal, em cobrança atrasada, cancelando-se os
respectivos débitos, nos termos da Lei 9.927/98 e alterações posteriores, bem
como, e especialmente do constante no artigo 28 da Lei 11.111/01.
Protocolo: 039207/2002
Interessado: Helio Takashi Ito
C/C: 042.167.894/02
Assunto: Revisão do Lançamento do IPTU
Atendendo ao disposto nos artigos 57 a 59 da Lei 11.109/01, indefiro o pedido de
revisão do lançamento do IPTU/2000 e 2001, emitido em maio/2002, posto que
Lei 11.111/01 tem vigência a partir de 01/01/02, conforme disposto em seu artigo
37 e em atendimento ao princípio da irretroatividade da lei, conforme definido nos
artigo 105 do CTN e artigo 5º, XXXVI, da CF/88, que determina que a legislação
tributária seja aplicada aos fatos geradores futuros e que a lei não prejudicará o ato
jurídico perfeito, estando os referidos lançamentos perfeitamente constituídos nos
termos da lei 9.927/98 (alterada pelas leis 10.400/99 e 10.736/00).
Protocolo: 039373/2002
Interessado: Lauro José Rafacho
C/C: 042.167.963/02
Assunto: Revisão do Lançamento do IPTU
Atendendo ao disposto nos artigos 57 a 59 da Lei 11.109/01, indefiro o pedido de
revisão do lançamento do IPTU/2000 e 2001, emitido em maio/2002, posto que
Lei 11.111/01 tem vigência a partir de 01/01/02, conforme disposto em seu artigo
37 e em atendimento ao princípio da irretroatividade da lei, conforme definido nos
artigo 105 do CTN e artigo 5º, XXXVI, da CF/88, que determina que a legislação
tributária seja aplicada aos fatos geradores futuros e que a lei não prejudicará o ato
jurídico perfeito, estando os referidos lançamentos perfeitamente constituídos nos
termos da lei 9.927/98 (alterada pelas leis 10.400/99 e 10.736/00).
Protocolo: 039374/2002
Interessado: Tânia de Oliveira Bergamo
C/C: 042.167.939/02
Assunto: Revisão do Lançamento do IPTU
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Atendendo ao disposto nos artigos 57 a 59 da Lei 11.109/01, indefiro o pedido de
revisão do lançamento do IPTU/2000 e 2001, emitidos em maio/2002, posto que
Lei 11.111/01 tem vigência a partir de 01/01/02, conforme disposto em seu artigo
37 e em atendimento ao princípio da irretroatividade da lei, conforme definido no
artigo 105 do CTN e artigo 5º, XXXVI, da CF/88, que determina que a legislação
tributária seja aplicada aos fatos geradores futuros e que a lei não prejudicará o ato
jurídico perfeito, estando os referidos lançamentos perfeitamente constituídos nos
termos da lei 9.927/98 (alterada pelas leis 10.400/99 e 10.736/00).
Protocolo nº: 039969/2002
Interessado: Satiko Nisieimon Tengan
C.C.: 042.048.377/02
Assunto: Revisão de Lançamento do IPTU
Com base na manifestação do setor competente, e demais elementos constantes
dos autos, fundamentado nos artigos 145 e 149, c/c artigo 173, todos do Código
Tributário Nacional, artigos 20 a 24 da Lei Municipal nº 11.111/01, e atendendo
aos dispositivos dos artigos 57 a 59 da Lei Municipal nº 11.109/01, fica
prejudicada a análise do presente processo, tendo em vista a perda do objeto da
impugnação, pois o lançamento em comento fora cancelado em face da
reemissão efetuada através do processo nº 48516/98, retroativo ao exercício de
1998, com as devidas alterações cadastrais, não havendo mais nada a
providenciar, determino o arquivamento dos autos.
Protocolo nº: 201-0040/2002
Interessado: João da Cruz Rodrigues da Silva
Assunto: Revisão de Tributos Imobiliários
C.C.: 055.055.917/03
Em face do exposto, determino a retificação do lançamento a partir do exercício
de 2002, transformado-o para predial com área construída de 70,00m², tipo/
padrão/subpadrão A-2.0 e ano base de depreciação 2001, conforme parecer
fiscal e vistoria realizada em 2003, mantendo-se os demais dados de áreas e
fatores inalterados, nos termos da Lei 9.927/98 e alterações, consoante com o
disposto no artigo 145, III do CTN. Reemitam-se os lançamentos dos tributos
incidentes, de acordo com a presente decisão, dentro do corrente exercício
fiscal, com cobrança retroativa ao exercício de 2002, cancelando-se os
respectivos débitos, nos termos da Lei 9.927/98 e alterações posteriores, bem
como, e especialmente do constante no artigo 28 da Lei 11.111/01.
Protocolo nº: 201-0053/2002
Interessado: Antônio Carlos de Faria
Assunto: Revisão de Tributos Imobiliários
C.C.: 045.996.800/03
Em face do exposto, com fulcro na vistoria efetuada às folhas 17 e demais
elementos acostados aos autos, e fundamentado nos artigos 145 e 149, c/c
artigo 173, todos do Código Tributário Nacional, nos artigos 20 a 24 da Lei
Municipal nº 11.111/01, e atendendo aos dispositivos dos artigos 57 a 59 da Lei
Municipal nº 11.109/01, defiro o pedido de revisão do lançamento do IPTU/
2002, transformando-se de territorial para predial com área construída de
126,37m², tipo/padrão/subpadrão A-3.0 e ano base de depreciação 2001,
conforme vistoria e documentos anexos, mantendo-se os demais dados de áreas
e fatores inalterados. Determino sejam os lançamentos dos exercícios de 2003
a 2005 retificados, com os mesmos dados da decisão ora proferida, consoante
com o disposto no artigo 145, III do CTN. Reemitam-se os lançamentos dos
tributos incidentes, nos moldes da presente decisão, dentro do presente exercício
fiscal, com cobrança retroativa ao exercício de 2002, cancelando-se os
respectivos débitos, nos termos da Lei 9.927/98 e alterações posteriores, bem
como, e especialmente do constante no artigo 28 da Lei 11.111/01. Deixo de
recorrer à Junta de Recursos tributários, nos termos do artigo 63 a 65 da Lei
11.109/01, tendo em vista que a importância em litígio, objeto da decisão
contrária à Fazenda Pública Municipal, não excede o limite legal.
Protocolo nº: 201-1256/2002
Interessado: Celso Zenko Takaezu
Assunto: Revisão de Tributos Imobiliários
C.C.: 055.048.036/03
Em face do exposto, com fulcro na vistoria efetuada às folhas 17 e demais
elementos acostados aos autos, e fundamentado nos artigos 145 e 149, c/c
artigo 173, todos do Código Tributário Nacional, nos artigos 20 a 24 da Lei
Municipal nº 11.111/01, e atendendo aos dispositivos dos artigos 57 a 59 da Lei
Municipal nº 11.109/01, defiro o pedido de revisão do lançamento do IPTU/
2002, transformando-se de territorial para predial com área construída de
142,78m², tipo/padrão/subpadrão A-2.7 e ano base de depreciação 2001,
conforme vistoria e documentos anexos, mantendo-se os demais dados de áreas
e fatores inalterados. Determino sejam os lançamentos dos exercícios de 2003
a 2005 retificados, com os mesmos dados da decisão ora proferida, consoante
com o disposto no artigo 145, III do CTN. Reemitam-se os lançamentos dos
tributos incidentes, nos moldes da presente decisão, dentro do presente exercício
fiscal, com cobrança retroativa ao exercício de 2002, cancelando-se os
respectivos débitos, nos termos da Lei 9.927/98 e alterações posteriores, bem
como, e especialmente do constante no artigo 28 da Lei 11.111/01. Deixo de
recorrer à Junta de Recursos tributários, nos termos do artigo 63 a 65 da Lei
11.109/01, tendo em vista que a importância em litígio, objeto da decisão
contrária à Fazenda Pública Municipal, não excede o limite legal.
Protocolo nº: 201-1844/2002
Interessado: Antonio Lima Tavares
Assunto: Revisão de Tributos Imobiliários
C.C.: 055.035.710/03
Em face do exposto, determino a retificação do lançamento a partir do exercício
de 2002, transformado-o para predial com área construída de 72,10m², tipo/
padrão/subpadrão A-2.6 e ano base de depreciação 2001, conforme parecer
fiscal e vistoria realizada em 25/03/2003, mantendo-se os demais dados de
áreas e fatores inalterados, nos termos da Lei 9.927/98 e alterações, consoante
com o disposto no artigo 145, III do CTN. Reemitam-se os lançamentos dos
tributos incidentes, de acordo com a presente decisão, dentro do corrente
exercício fiscal, com cobrança retroativa ao exercício de 2002, cancelando-se
os respectivos débitos, nos termos da Lei 9.927/98 e alterações posteriores,
bem como, e especialmente do constante no artigo 28 da Lei 11.111/01.
Protocolo nº: 204-0026/2002
Interessado: José Sales de Araújo
Assunto: Revisão de Tributos Imobiliários
C.C.: 055.048.011/03
Em face do exposto, com fulcro na vistoria efetuada às folhas 18 e demais
elementos acostados aos autos, e fundamentado nos artigos 145 e 149, c/c
artigo 173, todos do Código Tributário Nacional, nos artigos 20 a 24 da Lei
Municipal nº 11.111/01, e atendendo aos dispositivos dos artigos 57 a 59 da Lei

Municipal nº 11.109/01, defiro o pedido de revisão do lançamento do IPTU/
2002, transformando-se de territorial para predial com área construída de
110,95m², tipo/padrão/subpadrão A-3.0 e ano base de depreciação 2001,
conforme vistoria e documentos anexos, mantendo-se os demais dados de áreas
e fatores inalterados. Determino sejam os lançamentos dos exercícios de 2003
a 2005 retificados, com os mesmos dados da decisão ora proferida, consoante
com o disposto no artigo 145, III do CTN. Reemitam-se os lançamentos dos
tributos incidentes, nos moldes da presente decisão, dentro do presente exercício
fiscal, com cobrança retroativa ao exercício de 2002, cancelando-se os
respectivos débitos, nos termos da Lei 9.927/98 e alterações posteriores, bem
como, e especialmente do constante no artigo 28 da Lei 11.111/01. Deixo de
recorrer à Junta de Recursos tributários, nos termos do artigo 63 a 65 da Lei
11.109/01, tendo em vista que a importância em litígio, objeto da decisão
contrária à Fazenda Pública Municipal, não excede o limite legal.
Protocolo nº: 05-0034/2003
Interessado: Fernanda Pedroso Risso
C.C.: 052.026.000/02
Assunto: Revisão de Tributos Imobiliários
Com base na manifestação do setor competente e nos artigos 145 e 149,
combinados com o artigo 173, da Lei Federal (Complementar) nº 5.172/66
(CTN), e artigos 20 a 24 da Lei Municipal nº 11.111/01, e atendendo aos
artigos 57 a 59 da Lei Municipal nº 11.109/01, indefiro o pedido de revisão do
lançamento do IPTU/2003, mantendo-o como lançado, visto que não há provas
da demolição da construção à época da ocorrência do fato gerador para o
lançamento impugnado, nos termos do art. 20 da Lei 11.111/2001. Determino
a retificação do lançamento a partir do exercício de 2004, transformando-se de
predial para territorial, conforme alvará de execução expedido em 31/01/2033,
anexo às folhas 05, mantendo-se os demais dados de áreas e fatores inalterados,
nos termos da Lei 9.927/98 e alterações, consoante com o disposto no artigo
145, III do CTN. Reemitam-se os lançamentos dos tributos incidentes, de
acordo com a presente decisão, dentro do corrente exercício fiscal, com cobrança
retroativa ao exercício de 2004, cancelando-se os respectivos débitos, nos
termos da Lei 9.927/98 e alterações posteriores, bem como, e especialmente
do constante no artigo 28 da Lei 11.111/01.
Protocolo nº: 05-0035/2003
Interessado: Fernanda Pedroso Risso
Assunto: Revisão de Tributos Imobiliários
C.C.: 042.095.921/02
Em face do exposto, com fulcro na vistoria efetuada às folhas 18 e demais elementos
acostados aos autos, e fundamentado nos artigos 145 e 149, c/c artigo 173, todos
do Código Tributário Nacional, nos artigos 20 a 24 da Lei Municipal nº 11.111/01,
e atendendo aos dispositivos dos artigos 57 a 59 da Lei Municipal nº 11.109/01,
defiro o pedido de revisão do lançamento do IPTU/2003, transformando-se de
predial para territorial, conforme informações da SANASA de 28/11/2002, de que
a construção havia sido demolida; mantendo-se os demais dados de áreas e fatores
inalterados. Determino sejam os lançamentos dos exercícios de 2004 e 2005
retificados, com os mesmos dados da decisão ora proferida, consoante com o
disposto no artigo 145, III do CTN. Reemitam-se os lançamentos dos tributos
incidentes, nos moldes da presente decisão, dentro do presente exercício fiscal,
com cobrança retroativa ao exercício de 2003, cancelando-se os respectivos débitos,
nos termos da Lei 9.927/98 e alterações posteriores, bem como, e especialmente
do constante no artigo 28 da Lei 11.111/01. Deixo de recorrer à Junta de Recursos
tributários, nos termos do artigo 63 a 65 da Lei 11.109/01, tendo em vista que a
importância em litígio, objeto da decisão contrária à Fazenda Pública Municipal,
não excede o limite legal.
Protocolo nº: 05-0042/2003
Interessado: Vera Bonturi Bolzoni
Assunto: Revisão do Lançamento do IPTU
C.C.: 055.006.232/03
Em face do exposto, com fulcro na manifestação do setor competente e demais
elementos acostados aos autos, fundamentado nos artigos 145 e 149, c/c artigo
173, todos do Código Tributário Nacional, e também nos artigos 25, 26, 28 e 33 da
Lei Municipal nº 5.626/85(CTM), e atendendo aos preceitos dos artigos 57 a 59 da
Lei Municipal nº 11.109/01, Indefiro o pedido de revisão do lançamento do IPTU,
correspondente ao exercício de 2003, visto que, os valores e demais dados de
cálculos encontram-se corretos, estando também o valor do m², a alíquota de 3% e
a tabela de descontos corretamente aplicados, nos termos da Lei 9927/98 e
alterações, devendo o lançamento ser mantido como lançado.
Protocolo nº: 03/10/9260
Interessado: André Marques
Assunto: Revisão de Tributos Imobiliários
C.C.: 042.006.822-02
Em face do exposto, com fulcro nos elementos acostados aos autos, e
fundamentado nos artigos 145 e 149, c/c artigo 173, todos do Código Tributário
Nacional, e também nos artigos 20 a 24 da Lei Municipal nº 11.111/01, e
atendendo aos artigos 57 a 59 da Lei Municipal nº 11.109/01, defiro o pedido
de revisão do lançamento do IPTU, correspondente ao exercício de 2003,
relativo ao imóvel codificado sob o n. º 042.006.822-02, alterando-se o tipo/
padrão/subpadrão para C-1.0 e determino a alteração da área construída para
339,30 m², conforme decisão proferida nos autos do processo nº 11.272/02 e
vistoria realizada no local em 28/10/2002, mantendo-se os demais dados de
áreas e fatores inalterados, nos termos da Lei 9.927/98 (e alterações posteriores).
Deixo de recorrer à Junta de Recursos tributários, nos termos do artigo 63 a 65
da Lei 11.109/01, tendo em vista que a importância em litígio, objeto da
decisão contrária à Fazenda Pública Municipal, não excede o limite legal.
Protocolo nº: 03/10/10354 anexos 04/10/22092 e 05/10/5071
Interessado: Eurides Lindo
Assunto: Revisão de Tributos Imobiliários
C.C.: 011.018.000-02
Em face do exposto, com fulcro na manifestação do setor competente e demais
elementos acostados aos autos, notadamente a vistoria de fls. 12, parecer fiscal
às folhas 13, e fundamentado nos artigos 145 e 149, c/c artigo 173, todos do
Código Tributário Nacional, e também nos artigos 20 a 24 da Lei Municipal nº
11.111/01, e atendendo aos preceitos insculpidos pelos artigos 57 a 59 da Lei
Municipal nº 11.109/01, defiro o pedido de revisão do lançamento do IPTU,
correspondente aos exercícios de 2003 e 2005, relativo ao imóvel codificado
sob o nº 011.018.000-02, alterando-se a área construída para 79,38 m², e o ano
base de depreciação para 1976, mantendo-se os demais dados de áreas e fatores
inalterados. Determino que o lançamento do exercício de 2004 seja retificado,
com os mesmos dados da decisão ora proferida, consoante o disposto no artigo
145, III do CTN. Reemitam-se os lançamentos dos tributos incidentes, nos



9Diário OficialCampinas, quarta-feira, 21 de dezembro de 2005

moldes da presente decisão, dentro do presente exercício fiscal, com cobrança
retroativa ao exercício de 2003, cancelando-se os respectivos débitos, nos
termos da Lei 9.927/98 e alterações posteriores, bem como, e especialmente
do constante no artigo 28 da Lei 11.111/01. Deixo de recorrer à Junta de
Recursos tributários, nos termos do artigo 63 a 65 da Lei 11.109/01, tendo em
vista que a importância em litígio, objeto da decisão contrária à Fazenda Pública
Municipal, não excede o limite legal.
Protocolo nº: 03/10/14023 anexo 04/10/18336
Interessado: José Henrique Sbrocco
Assunto: Revisão de Tributos Imobiliários
C.C.: 072.320.600-02 e 072.320.500-03
Em face do exposto, com fulcro na manifestação do setor competente e demais
elementos acostados aos autos, e fundamentado nos artigos 145 e 149, c/c
artigo 173, todos do Código Tributário Nacional, e também nos artigos 20 a 24
da Lei Municipal nº 11.111/01, e atendendo aos preceitos insculpidos pelos
artigos 57 a 59 da Lei Municipal nº 11.109/01, defiro o pedido de revisão do
lançamento do IPTU, correspondente ao exercício de 2003, relativo aos imóveis
codificados sob os nº 072.320.600-02 e 072.320.500-03, cancelando-se os
respectivos lançamentos, em face da anexação dos referidos lotes, emitindo-se
o lançamento para o lote 02, oriundo da unificação dos lotes 01 e 02, com área
de terreno de 896,00 m², conforme cópia da matrícula às fls. 12 e manifestação
às fls. 15, nos termos da Lei nº 9.927/98 (e alterações) e da Lei 11.111/01,
consoante com o disposto no artigo 145, III, do CTN. Determino que os
lançamentos dos exercícios de 2004 e 2005 sejam alterados, com os mesmos
dados da decisão ora proferida, consoante o disposto no artigo 145, III do
CTN. Deixo de recorrer à Junta de Recursos tributários, nos termos do artigo
63 a 65 da Lei 11.109/01, tendo em vista que a importância em litígio, objeto
da decisão contrária à Fazenda Pública Municipal, não excede o limite legal.
Protocolo nº: 04/10/5236 anexo 04/10/10507 e 03/10/42295
Interessado: Alfeu Gomes Pinto
Assunto: Revisão de Tributos Imobiliários
C.C.: 040.402.000-03
Em face do exposto, com fulcro na manifestação do setor competente e demais
elementos acostados aos autos, notadamente a vistoria de fls. 32 a 35, parecer
fiscal às folhas 41, e fundamentado nos artigos 145 e 149, c/c artigo 173, todos do
Código Tributário Nacional, e também nos artigos 20 a 24 da Lei Municipal nº
11.111/01, e atendendo aos preceitos insculpidos pelos artigos 57 a 59 da Lei
Municipal nº 11.109/01, defiro o pedido de revisão do lançamento do IPTU,
correspondente ao exercício de 2002, relativo ao imóvel codificado sob o nº
040.402.000-03, atribuindo-se tipo/padrão/subpadrão de construção e ano base de
depreciação para cada um dos pavimentos existentes no imóvel, conforme
demonstrado abaixo, vez que o valor do metro quadrado de construção é aquele
correspondente a cada um respectivos pavimentos, conforme padrões construtivos
previstos nas tabelas constantes da Lei, posto tratar-se de imóvel com mais de um
tipo/padrão/subpadrão construtivo com característica predominantemente não
residencial, conforme Lei 9.927/98, com as alterações introduzidas pela Lei 11.111/
01 e regulamentada pela IN – DRI/SMF nº 001 de 14 de maio de 2004:
ÁREA CONSTRUÍDA (M²) ANO BASE TIPO/PADRÃO/SUBPADRÃO
296,08 2003 D-2.4
427,37 2003 D-2.4
427,37 2003 D-2.4
427,37 2003 D-2.6
ÁREA TOTAL: 1.578,19 M² - -
Com base na manifestação do setor competente e demais elementos constantes
dos autos, e atendendo aos artigos 57 a 59 da Lei Municipal nº 11.109/01, deixo
de conhecer do pedido de revisão do lançamento do IPTU, referente ao exer-
cício de 2005, relativo ao imóvel codificado sob n° 040.402.000-03, por
encontrar-se intempestivo, nos termos do artigo 70, I, da Lei 11.109/01.
Determino a retificação do lançamento do IPTU correspondente ao exercício
de 2005, relativo ao imóvel codificado sob o nº 040.402.000-03, alterando-se
o tipo/padrão/subpadrão para D-2.8,conforme parecer fiscal às fls. 42, man-
tendo-se os demais dados de áreas e fatores inalterados, nos termos da Lei nº
9.927/98 e alterações, consoante com o disposto no artigo 145, III, do CTN.
Reemitam-se os lançamentos dos tributos incidentes, dentro do presente exer-
cício fiscal, com cobrança retroativa ao exercício de 2004, cancelando-se os
respectivos débitos, nos termos da Lei Municipal nº 9.927/98 (e alterações
posteriores), bem como, e especialmente, do constante no artigo 28 da Lei
Municipal 11.111/01. Determino, a partir do exercício de 2006, a alteração
área construída, do tipo/padrão/subpadrão e do ano base de depreciação, con-
forme o demonstrado abaixo:
ÁREA CONSTRUÍDA (M²) ANO BASE TIPO/PADRÃO/SUBPADRÃO
797,70 2004 D-3.0
427,37 2003 D-2.5
427,37 2003 D-2.5
427,37 2003 D-2.5
ÁREA TOTAL: 2.079,81 M² - -
Recorro de ofício à JRT, em atendimento ao artigo 63 da Lei 11.109/01,
ficando o requerente, desde já intimado para, querendo, oferecer suas contra-
razões, nos termos do artigo 65 do diploma legal retro citado.
Protocolo nº: 10-20433/2005 anexo 10-49742/2005
Interessado: Domingos Perocco Netto
Assunto: Restituição/Compensação do IPTU/Taxas
Em face do exposto, e demais elementos constantes dos autos, e atendendo aos
dispositivos dos artigos 57 a 59 da Lei Municipal nº 11.109/01, reconheço o
direito à restituição da importância de R$ 0,01(um centavo de real), decorrente
do recolhimento a maior do ITBI, através da GER nº 54568 de 07/04/2005, nos
termos dos artigos 45 e 46 da Lei 11109/01, remetendo os autos ao DCCA para
providências quanto a repetição do indébito tributário, observadas as disposi-
ções do artigo 48 e 49 da Lei 11.109/01, devendo o (a) interessado aguardar
comunicado das providências a serem tomadas.
Protocolo nº: 10-47705/2005
Interessado: Admilson Francisco de Oliveira
Assunto: Restituição/Compensação – ITBI
Em face do exposto, com fulcro na manifestação do setor competente e demais
elementos acostados aos autos, e atendendo aos dispositivos dos artigos 57 a 59
da Lei Municipal nº 11.109/01, indefiro o pedido de Restituição do ITBI,
referente às guias nºs 64032 e 6198, tendo em vista que não foi encontrado em
nossos dados cadastrais valor recolhido a maior ou em duplicidade, pois ficou
constatado que houveram duas transações, uma através de contrato particular e
a outra através da lavratura de escritura nos termos dos artigos 12 e 13 da Lei
11106/2001 e artigo 2º da Lei 8.188/1994.

RODRIGO DE OLIVEIRA FERREIRA
Diretor – DRI/SMF

DEPARTAMENTO DE RECEITAS MOBILIÁRIAS
COORDENADORIA SETORIAL DE FISCALIZAÇÃO MOBILIÁRIA

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
Dos Responsáveis pelo Imposto Sobre Serviços de Qualquer

Natureza – ISSQN incidente sobre serviços de construção civil
O COORDENADOR SETORIAL DE FISCALIZAÇÃO MOBILIÁRIA, no uso de
suas atribuições legais, expede o presente edital NOTIFICANDO os responsáveis
abaixo relacionados do lançamento do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza
– ISSQN, incidente sobre serviços de construção civil e congêneres, previstos nos
art. 1º, parágrafo único, itens 32 a 34; art. 2º; art. 11, inciso I; arts. 24 a 29; art. 30,
inciso I; art. 31, inciso II, e art. 84, todos da Lei nº 8.230/94; no Decreto nº 11.442/
94; nos art. 2º, parágrafo único, itens 32 a 34; art. 3º; art. 10, inciso I; arts. 20 a 24;
art. 25, inciso I; art. 27, parágrafo 1º, e art. 67, todos da Lei nº 11.110/01; nos art.
2º, item 7, subitens 7.02, 7.04 e 7.05 da lista de serviços; art. 8º; art. 14, incisos II
e XV; arts. 21 a 24; art. 25, inciso IV, e art. 27, parágrafo 1º, todos da Lei nº 11.829/
03; artigo 1º da Lei 12.211 de 30/12/04; no Decreto nº 14.590/04. Considera-se
regularmente notificado o sujeito passivo com a publicação deste Edital, nos termos
da segunda parte do inciso I do artigo 28 da Lei nº 11.109/01, que poderá apresentar
impugnação no prazo de 30 (trinta) dias a contar na forma do caput do art. 37,
combinado com o inciso III do art. 23, ambos da referida Lei. Expirado o prazo sem
pagamento ou impugnação, os valores contidos nos lançamentos serão acrescidos
dos encargos moratórios, nos termos da Lei nº 11.829/03, e inscritos em Dívida
Ativa, nos termos da Lei nº 11.109/01. O pagamento parcelado somente poderá
ser efetuado após a data do vencimento, nos termos da Lei nº 11.438/02. Informa
que as guias de recolhimento do ISSQN de que trata o presente lançamento tributário
poderão ser enviadas por via postal, as quais poderão, também, ser obtidas no
atendimento ao contribuinte situado no Paço Municipal – térreo – “Porta Aberta”,
ou no Posto Avançado do Shopping Dom Pedro ou do Horto Shopping no Terminal
Ouro Verde. Informa que deverão ser desconsiderados os dados nelas contidos,
indicados nos campos “Cód. Cartográfico” e “Inscrição Anterior”.
NOTIF. PROT.APROV. RESPONSAVEL VALOR TOTAL DO LANÇ. EM R$
220.005.892 16211/92 PAULO FERNANDO DA SILVA MEIRELLES 1.193,64
220.005.893 37133/00 LUIZ AUGUSTO FILHO 1.989,41
220.005.894 36584/97 ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA 1.294,45
220.005.895 36584/97 ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA 475,46
220.005.896 39369/00 ADILSON APARECIDO STANCIOLE LOPES 350,95
220.005.897 04792/00 ANGELA MARIA VASSOLER SILVA 870,23
220.005.898 06990/00 CLAUDIA JOSE BUENO BRAGA 2.948,38
220.005.899 40767/00 DEURO ROSSI FACINI 1.451,71
220.005.900 06629/00 ANA LUCIA ZAMBROTI CANDIDO 2.193,47
220.005.901 51626/99 CÉLIO RUBENS BERTELI ALBANO 12.790,96
220.005.902 59691/99 IOLANDA DE CARVALHO 1.189,43
220.005.903 57108/99 IZAURO ZAMBELLI 3.046,25
220.005.904 25412/95 REGINA SOFIA POPPINCA STEINKE 2.594,95
220.005.905 33534/96 EDUARDO PEREIRA BRAGA 1.443,31
220.005.906 44654/96 MARCELO DEPIERRI 1.857,24
220.005.907 78884/98 MARIA CAPARROZ GOMES 1.579,71
220.005.908 81788/98 ROSIANE APARECIDA CORCETT 1.227,81
220.005.909 28389/98 MARIA APARECIDA DE SOUZA ORTOLAN SANTOS 708,90
220.005.910 46571/96 ROOSEVELT NAZARE DE AZEVEDO 666,96
220.005.911 37947/96 MARIA DE LOURDES LOPES 835,95
220.005.912 67986/98 JOSE MARCO DONIZETE SILVA 2.353,05
220.005.913 49380/98 MYM ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA 972,48
220.005.915 02377/97 JOSE FRANCISCO PEREIRA SILVA 239,03
220.005.916 58721/00 JOÃO ANTONIO LOPES GARDINE 2.793,47
220.005.917 65220/99 VIGA VIGOR LTDA 969,10
220.005.918 58417/99 DIRCEU OGERA 970,06
220.005.919 67515/99 JOSE ANTONIO DA SILVA 277,23
220.005.920 67079/99 SEBASTIÃO SIRINEU 975,36
220.005.921 56102/99 ROSARIA DE LIMA 2301,52
220.005.922 14677/99 ELZA BRAGANTINI 2.964,19
220.005.923 15386/99 LUIZ NARESSI FILHO 409,69
220.005.924 30384/99 LUIZ NILCEU DO COUTO 2.953,03
220.005.925 19095/00 LUIS ANTONIO CASTELLI 2.825,32
220.005.926 52579/99 CLAUDINEI ROBERTO VALEZI 1.834,56
220.005.928 39328/00 CLARICE APARECIDA DE SOUZA 118,39
220.005.930 38789/00 ANTONIO TOASSA 1.218,82
220.005.931 39023/00 OMAR FRANCISCO NASCIMBEM 2.647,23
220.005.932 21293/80 VIBA VIAÇÃO BARBARENSE LTDA 1.070,88
220.005.933 19204/74 ANTONIO TERUEL 690,59
220.005.934 26235/96 KARL HEINZ LEIMER 14.106,60

HÉLIO PATRÍCIO DOS SANTOS
Coordenador

COORDENADORIA SETORIAL DE PROGRAMAÇÃO
FISCAL E ADMINISTRAÇÃO

Protocolo: 022688/02 e anexos 10/50356/03 e 10/08699/04
Interessado: Pavin & Pavin Indústria e Com. de Doces e Salgados Ltda ME
Assunto: Revisão de estimativa
Pelo que consta do protocolo em pauta, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido
de revisão de estimativa do ISSQN, mantenho o valor mensal estimado do
ISSQN, para o período de janeiro a março de 2002, e altero o valor mensal
estimado do ISSQN, para os períodos de setembro a dezembro de 2003 e janeiro
a dezembro de 2004, nos termos dos artigos 74 e 81 do Decreto nº 14.590/04.
Protocolo: 10/08728/03
Interessado: Cia Comercial de Máquinas CCM Ltda
Assunto: Aproveitamento de valores
Pelo que consta do protocolo em pauta, na seqüência da Decisão de Primeira
Instância Administrativa, publicada no DOM em 14/04/2004, DEFIRO o
aproveitamento nos pagamentos seguintes da diferença a maior de 1.746,7440
UFIC, resultante das parcelas originais estimadas do ISSQN, do período de
janeiro a dezembro de 2003, recolhidas na pendência da decisão, nos termos do
artigo 74, § 2º e artigos 75 e 76 do Decreto nº 14.590/04.
Protocolo: 002541/02
Interessado: Marcus Alves Belmont ME
Assunto: Aproveitamento de valores
Pelo que consta do protocolo em pauta, DEFIRO o pedido de aproveitamento
de valores, do período de outubro a dezembro de 2001, sem caráter
homologatório, no valor de 234,8695 UFIC, relativo à diferença entre o valor
estimado e o apurado pelo contribuinte, nos termos do artigo 36 da Lei nº
8.230/94, do artigo 40 do Decreto nº 11.794/095 e da IN 001/05.
Protocolo: 10/03278/03 anexado ao 002541/02
Interessado: Marcus Alves Belmont ME
Assunto: Aproveitamento de valores
Pelo que consta do protocolo em pauta, DEFIRO o pedido de aproveitamento
de valores, do período de janeiro a dezembro de 2002, sem caráter homologatório,
no valor de 964,1713 UFIC, relativo à diferença entre o valor estimado e o
apurado pelo contribuinte, nos termos do artigo 31, II da Lei 11.110/01, do
artigo 22 do Decreto nº 13.893/02 e da IN 001/05.
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Protocolo: 60/0110/04 anexado ao 002541/02
Interessado: Marcus Alves Belmont ME
Assunto: Aproveitamento de valores
Pelo que consta do protocolo em pauta, DEFIRO o pedido de aproveitamento
de valores, do período de janeiro a dezembro de 2003, sem caráter homologatório,
no valor de 1.050,3246 UFIC, relativo à diferença entre o valor estimado e o
apurado pelo contribuinte, nos termos do artigo 31, II da Lei 11.110/01, do
artigo 22 do Decreto nº 13.893/02 e da IN 001/05.

JOSÉ ALEXANDRE DA GRAÇA BENTO
Coordenador - CSPFA/SF

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
Dos Contribuintes do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza
O COORDENADOR SETORIAL DE PROGRAMAÇÃO FISCAL E
ADMINISTRAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE RECEITAS MOBILIÁRIAS DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, no uso de suas atribuições legais,
expede o presente EDITAL DE NOTIFICAÇÃO, na forma do artigo 68 do
Decreto nº 14.590 de 26 de janeiro de 2004, para notificar o CONTRIBUINTE
PAVIN & PAVIN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE DOCES E SALGADOS
LTDA ME, inscrito no CCM nº 61.160-3, da alteração do valor mensal estimado do
ISSQN, no período de janeiro a agosto de 2003, nos termos do artigo 80, inciso II
do Decreto nº 14.590 de 26 de janeiro de 2004. Caso o contribuinte não receba o
carnê de estimativa, onde consta o valor estimado e o prazo para recolhimento,
deverá comparecer, ao Porta Aberta, em um dos seguintes locais: Paço Municipal
– térreo, Parque D. Pedro Shopping, para efetuar a retirada da segunda via do carnê.

Campinas, 19 de dezembro de 2005
JOSÉ ALEXANDRE DA GRAÇA BENTO

Coordenador - CSPFA/SF

JUNTA DE RECURSOS TRIBUTÁRIOS
NOTIFICAÇÃO

NOTIFICADO: SUPERMERCADO GALASSI LTDA.
PROT. 27.186/2000
Para tomar vista dos documentos juntados nas fls. 418 A 474, em honra ao
Princípio da Ampla Defesa. Solicitamos tomar vista até 10/01/2006.
NOTIFICADA: MAKRO ATACADISTA S A
PROT. 68.515/2000
Para sanear o processo acima e colocá-lo em condições de ser julgado, tendo em
vista a ausência da cópia da Ata da Assembléia Geral Ordinária que elegeu a
Diretoria, que representava a empresa no período de 14/03/2001 a 14/03/
2002. Solicitamos apresentar e anexar ao protocolo até 10/01/2006.

20/12/2005
MAX VICTOR T. C. RAMM

Presidente da JRT

JUNTA DE RECURSOS TRIBUTÁRIOS
DECISÕES DE 14/12/2005 DA 2ª CÂMARA

01) Protocolo 26.693/1998 – Hospital Evangélico Samaritano de Campinas.
Relatora: Flávio Antônio Baptista
Assunto: ISSQN – Imunidade Tributária - Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, conhecido e negado provimento ao recurso
voluntário, tanto das preliminares de nulidade por falta de fundamentação e
por ilegitimidade da parte, quanto no mérito, mantendo-se a decisão de 1ª
instância na íntegra que indeferiu o pedido inicial por não estar atendido o
artigo 14, II, do CTN, em descumprimento, inclusive, a dispositivo do próprio
Estatuto Social da Instituição, em seu artigo 2º, § 2º.
02) Protocolo 66.918/1999 – Dário Jorge Giolo Saadi.
Relatora: Gislaine Terezinha Rubin Clark
Assunto: IPTU – Intempestividade – Recurso Voluntário
Decisão: Por unanimidade, conhecido e negado provimento ao recurso
voluntário, mantendo-se a decisão de 1ª instância que decidiu pelo não
conhecimento da impugnação do lançamento do IPTU de 1999, por ter havido
preclusão, dos códigos de imóveis nºs 042.160.597/02 a 042.160.622/02, nos
termos do artigo 198 da Lei nº 5.626/85.
03) Protocolo 11.309/2002 – Alaércio Bernardes Pereira.
Relator: Roberto Palma
Assunto:  IPTU – Impugnação apresentando mais de um documento de
formalização do crédito tributário - Recurso Voluntário.
Decisão: Por maioria, conhecido e dado provimento ao recurso voluntário,
nos termos do Voto Divergente da Julgadora Gislaine T. R. Clark ,
declarando nula a decisão de primeira instância administrativa, devendo o
protocolado retornar ao DRI, a fim de que seja proferida nova decisão acerca
do mérito da impugnação para o exercício de 2002 do código de imóvel nº
042.160.559/02, pois restou demonstrado que não houve impugnação
apresentando mais de um documento de formalização do crédito tributário, não
havendo ofensa ao artigo 39 da lei 11.109/01.
04) Protocolo 33.736/2002 – AMIC – Associação dos Amigos da Criança.
Relator: João Batista Borges
Assunto: ISSQN – Responsabilidade Solidária – Decadência – Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, conhecido e dado provimento ao recurso voluntário,
cancelando a notificação de lançamento, por estar demonstrada nos autos a
decadência do crédito tributário, em decorrência do tempo decorrido entre a
emissão do “habite-se” e a data da notificação de lançamento nº 210.000.482,
nos termos do artigo 173, I, do CTN.
05) Protocolo 53.852/2001 – Firmino Costa Coml. e Adm. Ltda.
Relator: João Batista Borges
Assunto: IPTU – Recurso 2ª instância - Intempestividade – Recurso Voluntário.
Decisão: Retirado de Pauta por Pedido de Vista da Julgadora Gislaine Terezinha
Rubin Clark
06) Protocolo 54.803/2001 – Centro Radiológico Campinas Ltda.
Relator: Roberto Palma
Assunto: ISSQN – Obrigação Principal – Regime de Homologação – Recurso de Ofício.
Decisão: Por unanimidade, conhecido e dado provimento ao recurso de ofício,
mantendo-se na íntegra o AIIM nº 244–C, nos termos do artigo 31, I, da Lei nº
8.230/94 e artigo 51 do Decreto nº 11.794/95-RISS, restando demonstrada a
descaracterização do Trabalho Pessoal e a estrutura de uma Sociedade Empresarial.
07) Protocolo 54.801/2001 – Centro Radiológico Campinas Ltda.
Relator: Roberto Palma
Assunto: ISSQN – Obrigação Principal – Regime de Homologação – Recurso
de Ofício.

Decisão: Por unanimidade, conhecido e dado provimento ao recurso de ofício,
mantendo-se na íntegra o AIIM nº 242–C, nos termos do artigo 31, I, da Lei nº
8.230/94 e artigo 51 do Decreto nº 11.794/95-RISS, restando demonstrada a
descaracterização do Trabalho Pessoal e a estrutura de uma Sociedade
Empresarial.
08) Protocolo 54.802/2001 – Centro Radiológico Campinas Ltda.
Relator: Roberto Palma
Assunto: ISSQN – Obrigação Principal – Regime de Homologação – Recurso
de Ofício.
Decisão: Por unanimidade, conhecido e dado provimento ao recurso de ofício,
mantendo-se na íntegra o AIIM nº 243–C, nos termos do artigo 31, I, da Lei nº
8.230/94 e artigo 51 do Decreto nº 11.794/95-RISS, restando demonstrada a
descaracterização do Trabalho Pessoal e a estrutura de uma Sociedade Empresarial.
09) Protocolo 22.405/2001 - Clínica de Olhos Carlos Roberto Signorelli
S/C Ltda.
Relator: Carlos Alberto dos Santos Teixeira Maia
Assunto: ISSQN - Obrigação Principal – Regime de Homologação – Recurso
Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, conhecido e negado provimento ao recurso
voluntário, mantendo-se na íntegra o AIIM nº 2303–C, nos termos do artigo
31, I, da Lei nº 8.230/94 e artigo 51 do Decreto nº 11.794/95-RISS, restando
demonstrada a descaracterização do Trabalho Pessoal, a estrutura de uma
Sociedade Empresarial e Enquadramento como “Clínica” – item 2 da Lista de
Serviços, nos termos dos artigos 8º e 9º, parágrafo 3º, do Decreto-Lei nº 406/
68, alterado pela Lei Complementar nº 56/87.
10) Protocolo 22.406/2001 - Clínica de Olhos Carlos Roberto Signorelli
S/C Ltda.
Relator: Carlos Alberto dos Santos Teixeira Maia
Assunto: ISSQN – Obrigação Principal – Regime de Homologação – Recurso
Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, conhecido e negado provimento ao recurso
voluntário, mantendo-se na íntegra o AIIM nº 2302–C, nos termos do artigo
31, I, da Lei nº 8.230/94 e artigo 51 do Decreto nº 11.794/95-RISS, restando
demonstrada a descaracterização do Trabalho Pessoal, a estrutura de uma
Sociedade Empresarial e Enquadramento como “Clínica” – item 2 da Lista de
Serviços, nos termos do artigo 8º e 9º, parágrafo 3º, do Decreto-Lei nº 406/68,
alterado pela Lei Complementar nº 56/87.
11) Protocolo 69.482/2000 – Antônia Maria Zogaeb Stephan ME.
Relator: Carlos Alberto dos Santos Teixeira Maia
Assunto: ISSQN – AIIM - Obrigação Principal – Recurso Voluntário
Decisão: Por maioria, conhecido e convertido em diligência nos termos do
Voto Divergente do Julgador João Batista Borges.

CARLOS ALBERTO DOS S. T. MAIA
Presidente da 2ª Câmara

DEPARTAMENTO DE PROJETOS, OBRAS E VIAÇÃO
COORDENADORIA SETORIAL DE PROJETOS

Pelo Senhor Secretário Eng.º Osmar Costa
De PLANURB PLANEJAMENTO & TOPOGRAFIA - Protocolo n.º 05/70/
6584(anexo:05/70/1715); “Com base nos pareceres técnicos exarados, defiro
o pedido de cancelamento dos Autos de Infração e Multa n.º 47813 e 47831”,
De PLANURB PLANEJAMENTO & TOPOGRAFIA - Protocolo n.º 05/70/
6582(anexo:05/70/1714); “Com base nos pareceres técnicos exarados, defiro
o pedido de cancelamento dos Autos de Infração e Multa n.º 40494 e 47830”,
De SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - Protocolo n.º 05/
10/37243(int.: Manoel Correia Barbosa); “Compareça o interessado”.

Pelo Senhor Coordenador José Benedito T. Pelatieri
De EMPRESA INVESTIMENTO CAMPINAS LTDA - Protocolo n.º 05/10/
48360; “Compareça o interessado”.

CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - COMDEMA/CAMPINAS
ATA DA 49ª REUNIÃO ORDINÁRIA – 24/10/2005

Aos vinte e quatro dias do mês de outubro às 17h00, constatado o quorum
regulamentar, realiza-se no Auditório da Associação Comercial e Industrial de
Campinas, situada à Rua José Paulino, 1.111, 6º andar, centro, Campinas/SP a 49ª
Reunião Ordinária, com a presença dos seguintes conselheiros: Alcides Mamizuka
– Fundação José Pedro Oliveira; André Luis Masili – Aelo; Ângela Podolsky –
Colinas do Atibaia; Carlos Fernando S. de Andrade – Unicamp; Cláudio Vilas Boas
Hacker – Associação Novo Encanto Desenvolvimento Ecológico; Demétrio Vilagra
– Ceasa; Dorival Setsuo Nakamura – Secretaria de Urbanismo; Ernestina Gomes de
Oliveira – Proesp; Ernesto Dimas Paulella – Câmara Municipal de Campinas;
Gilberto Penteado B. de Almeida – S.C.A.R. Barão do Café; Guilherme Fonseca
Tadini – Secretaria Assuntos Jurídicos; Hamilton Arnaldo Rodrigues – AEAC; Hélio
Yassutaka Shimizu – Associação Moradores Jardim Santa Genebra; Isaac Martins da
Silva – Associação Moradores Satélite Íris II; Jairo Alves Júnior – Ciesp; Janete
Navarro – Secretaria de Saúde; Leonardo Shishito – A.P.R.M.B. Pedra Branca;
Marilis Busto tognoli – Ambiente Total; Mayla Yara Porto – Seplama/DMA;
Nelson Fraianella Júnior – Núcleo Ação Comunitária; Ney Hoffmann – Vales das
Garças; Paola Charry Sierra – Associação Plantando Paz na Terra; Peter Traue –
Instituto Eco Ambiental e Social; Plínio Escher Júnior – Cetesb; Primo Ângelo
Falzoni Neto – DEPRN; Régis Romano Maciel – Sindicato Rural; Reinaldo Alves
Valbert – Habicamp; Renata Barreto Freire – Sindicato E.E. Bancários de Campinas;
Rogério Lobo Patiri – Escola Viviero Multi. Artesã; Roseli Buzanelli Torres – IAC;
Sheila Rodrigues de Oliveira – Semente Viva; Silas Martins – S.T.I.P. Água S. Esp.
Campinas e Região; Tereza Miriam Pires Nunes – Secretaria de Educação; Thelma
Regina Gabriel da Silva –Pucc; Ulisses Reis da Costa – Cati; Vera Lúcia G. da Silva
Rodrigues – Pucc e os convidados: Aparecido Martinez Lopes; Elza Oliveira –
Seplama/DMA; Eduardo Vilhena – Núcleo de ação Comunitária; Alexandre Galhego
– Ciesp e Maria Amélia F. de Castro – Seplama/DMA. A presidente Mayla Yara
Porto inicia a reunião saudando os presentes, agradecendo a votação recebida e se
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diz honrada por estar presidindo o Comdema, desculpa-se pela falta de jeito para
presidir a primeira reunião, subseqüente à votação. Sugere que a próxima reunião
seja na Sala Azul, Paço Municipal com a presença do Exmo. Prefeito Dr. Hélio de
Oliveira Santos, os conselheiros preferem que fique para uma outra data, depois da
definição das Comissões Técnicas. Em seguida passa a palavra para o vice-presidente
Hélio Yassutaka Shimizu, este reafirma os compromissos da campanha. Faz sugestões
referentes à aprovação das duas Atas da gestão anterior e da última que foi a de
posse dos conselheiros gestão 2005/2007, sugere que sejam examinadas apenas a de
posse. O conselheiro Reinaldo sugere, quem participou vota na aprovação das Atas
da gestão passada, quem não participou se abstém. O conselheiro Jairo solicita que
sejam enviadas por e-mail a penúltima e a última, para posteriormente aprová-las,
e diz que o mais importante na reunião são as comissões temáticas. O conselheiro
Mamizuka propõe que se faça votação: 1º Aprovação das Atas nesta reunião; 2º
encaminhá-las novamente e na próxima reunião aprová-las. Colocado em votação
ficou decidido o seguinte: oito votos a favor da 1ª opção; e vinte e dois votos para
a 2ª opção. O conselheiro Gilberto perguntar se há processos pendentes no Conselho.
O conselheiro e ex-presidente Régis relata que o Processo do Aeroporto de Viracopos
está aguardando o Eia-Rima, já foi entregue Relatório para o Plano Diretor de
Viracopos, e está sendo contratada empresa para executar os estudos/relatórios.
Existe correspondência protocolada com reivindicações da Associação de Moradores
do Jardim Sta. Terezinha. Outro ponto é o Rio Atibaia, pendência quanto à deliberação
do Conselho na 46ª Reunião Ordinária, propondo plano de orientação ao Executivo,
quanto a criticidade do Rio Atibaia para abastecimento público. O conselheiro
Hélio lembra que existe um processo licitatório relevante que é o do lixo, mas
entende que o ex- presidente do Conselho Régis, já se manifestou, mas não fez
considerações conclusivas. A presidente Mayla diz que o Prefeito quando vir ao
Conselho, poderá dar esclarecimentos referente a este processo, e que nos últimos
20 anos não existiu tanta transparência nos procedimentos como está sendo feito
agora com a licitação, lembrando, inclusive, que o assunto ficou dois meses na
internet aberto para discussão e sugestão da população em “Box” localizado na
página principal do portal da prefeitura. Referente a Criação das Comissões Técnicas
e eleição de coordenadores, estas serão discutidas na próxima reunião. Informa que
hoje existem quatro comissões: Comissão Técnica de Recursos Naturais; Comissão
Técnica de Comunicação, Política e Educação Ambiental; Comissão Técnica de
Gestão de Resíduos e Controle de Poluição e Comissão Técnica de análise do
território O conselheiro Mamizuka propõe aos conselheiros uma reflexão maior
para formar as comissões, sugere acrescentar mais duas comissões, uma para o
Plano Diretor e outra para a Agenda 21. A conselheira Renata propõe recadastrar
todos os e-mails e telefones dos conselheiros. O conselheiro Hélio informa aos
presentes sobre a Pré Conferência das entidades Ambientalistas que será realizada
no dia 07 de novembro em São Paulo. O conselheiro Régis comunica que em 25 de
novembro haverá na Pucc Seminário sobre Resíduos Sólidos e Resíduos de Saúde. A
presidente sugere que seja marcada a próxima reunião para 07 de novembro, das
14h00 às 17h00, em local a ser definido, sendo aceito pelos conselheiros. E nada
mais havendo a tratar, a presidente Mayla Yara Porto deu por encerrada a reunião
às 17h45min. Eu Maria Célia Moura Martins lavrei a presente Ata.
(21, 22, 23/12)

CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE -COMDEMA/CAMPINAS
ATA DA 50A REUNIÃO ORDINÁRIA – 21/11/2005

Aos vinte e um dias do mês de novembro de dois mil e cinco, realizou-se na sala 3
da Estação Cultura, sito à Avenida dos Expedicionários, no 145, Campinas/SP, a
qüinquagésima reunião ordinária do Conselho Municipal de Meio Ambiente, com as
presenças dos seguintes conselheiros no exercício da titularidade: Alcides Mamizuka
(FJPO), Carlos Fernando de Andrade (Unicamp), Cíntia Zaparoli (Secretaria de
Habitação), Cláudio Hacker (Assoc. Novo Encanto), Demétrio Vilagra (Ceasa),
Ernestina Gomes de Oliveira (Proesp), Fabíola Freitas Paulucci (Secr. Urbanismo),
Hamilton Arnaldo Rodrigues (AEAC), Hélio Shimizu (Assoc. Moradores Jd. Sta
Genebra), Jairo Alves Júnior (CIESP), Janete do Prado Navarro (Secr. Da Saúde),
Lenilza Rodrigues dos Santos (Sind. Energ. Eletr.), Leonardo Shishito (Assoc.
Propr. Rurais e Mor. do Bairro Pedra Branca), Maria Lucia Zuccari (Embrapa),
Mayla Yara Porto (Seplama – DMA), Ney Hoffmam (Assoc. Propr. e Mor. do Vale
das Garças), Plínio Escher Júnior (Cetesb), Reinaldo Valbert (Habicamp), Renata
Barreto Freire (Sind. dos Bancários), Tereza Miriam Pires Nunes (Secr. de Educação)
e Vera Lúcia G. da Silva Rodrigues (Pucc). Suplentes presentes: Rogério Lobo Patiri
– Escola Viveiro, Andréa Struchel e Maria Fernanda Chiocchetti – DMA-Seplama,
e Dorival Nakamura - Secr. de Urbanismo. Convidado: Eduardo Vilhena – Núcleo de
Ação Comunitária. A presidente do Comdema/Campinas, Mayla Porto, abriu a
reunião consultando os conselheiros sobre aqueles que gostariam de dar algum
informe. A conselheira Ernestina solicita informações sobre o Bosque dos Jequitibás
e sugere que se inclua no expediente da próxima reunião ordinária, informes sobre
o mesmo. O senhor Eduardo sugere que o poder público esclareça sobre as ações
relativas ao problema da febre maculosa, associada aos carrapatos de capivaras
existentes em Campinas. O conselheiro Plínio, solicita informações sobre o
orçamento para 2006 e os recursos previstos para a área ambiental. A presidente
Mayla esclarece que o orçamento da área ambiental não se resume ao apresentado
pelo Departamento de Meio Ambiente da Secretaria de Planejamento,
Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente, que a questão ambiental assume caráter
transversal nas políticas públicas e está presente em vários órgãos da administração
municipal. Ainda não há definição final sobre orçamento municipal de 2006, o
projeto está em apreciação pela Câmara Municipal, mas, com certeza, os recursos
disponíveis para área ambiental serão ampliados e otimizados quanto a sua aplicação.
Informa ainda que o DMA está fazendo o levantamento dessas rubricas, e assim que
tiver concluído apresentará ao Comdema. O vice-presidente, Hélio Shimizu, informa
que tem participado do processo da II Conferência Nacional do Meio Ambiente
(CNMA), que será realizada em Brasília de 10 a 13/12/2005, e será delegado titular
representando o segmento de movimentos sociais, do Estado de São Paulo. O
segmento contém associações comunitárias, organizações ambientalistas e sindicatos
de trabalhadores. O regulamento previa fase regional, em 17/11, e estadual, nos dias
19 e 20/11. No caso do Estado de São Paulo, houve a divisão em 7 regiões, com base
nas bacias hidrográficas sendo que Campinas fazia parte da região de Araraquara.
Havia duas tarefas básicas na Conferência Estadual: discutir o documento base
elaborado pelo Ministério do Meio Ambiente e eleger os 76 delegados titulares,
com respectivos suplentes, dos três segmentos, com o respectivo percentual de
representação entre parênteses que o regulamento nacional prevê: movimentos
sociais (50%), empresarial (30%), governamental (20%). O tema da II CNMA
será: Política Ambiental Integrada e o Uso Sustentável dos Recursos
Naturais – com 5 eixos temáticos: Biodiversidade e Florestas, Qualidade

Ambiental nos Assentamentos Humanos, Elementos de uma Estratégia
Nacional para o Desenvolvimento Sustentável, Água e Recursos Hídricos,
Fortalecimento do SISNAMA e Controle Social. Ainda com a palavra, o vice-
presidente do Comdema informou que o jornalista José Pedro Martins promove o
debate “Campinas discute coalizão pela vida”, no dia 24/11, quinta, às 16 horas, no
Centro de Ciências, Letras e Artes. Nos informes da presidente Mayla, ela destaca
a realização do Workshop “Ações Integradas de Educação Ambiental na Prefeitura
Municipal de Campinas”, organizado pelo Depto de Meio Ambiente e destinado a
integrar as ações dos órgãos da administração municipal e capacitar recursos humanos
para cumprir papel de agentes multiplicadores com sinergia de esforços, com
melhor aproveitamento de recursos disponíveis. O objetivo é saber quem faz o que,
onde e como, verificando a possibilidade do estabelecimento de uma agenda ambiental
integrada. Estão sendo convidadas todas as Secretarias, Autarquias e ARs e apesar de
ser um evento interno da prefeitura, está aberta a participação para os membros do
Comdema que desejarem estar presentes. Este evento ocorrerá no dia 23/11, quarta,
às 8:30 horas, na sala azul da Prefeitura. Neste evento haverá também uma
apresentação do Programa “Município Educador Sustentável – Mes” do Ministério
do Meio Ambiente em desenvolvimento no município. A presidente apresenta aos
conselheiros a nova secretária executiva do Conselho, sra. Almira. Ainda com a
palavra, a presidente Mayla, informa que a assembléia para eleição das entidades
que integrarão o Conselho da Cidade de Campinas, acontecerá amanhã (22/11),
terça, às 16 horas, na sala 1 da Estação Cultura. O Comdema foi inscrito para
pleitear uma vaga no segmento dos conselhos municipais com atividades ligadas ao
desenvolvimento urbano. A participação neste Conselho é importante, porque,
inclusive, ele será uma das principais instâncias de discussão do plano diretor.
Aproveita para informar como está o andamento deste processo no interior da
administração municipal. Chama atenção para o fato de que o processo de revisão
do plano diretor se encerra em outubro de 2006, quando este deverá estar aprovado,
assim, devido aos procedimentos formais, em julho do próximo ano o projeto
deverá ser protocolado na Câmara Municipal para apreciação. Atualmente a Seplama,
que está encarregada de coordenar a revisão, está realizando a leitura do plano em
vigor, atualizando dados e informações e elaborando um cronograma que será
apresentado na próxima reunião. Esclarece aos presentes que os paradigmas que
tem embasado a gestão da atual administração municipal, também perpassará as
discussões do plano diretor, são eles: a cidade centro de produção, protagonista do
desenvolvimento sustentável, convivência solidária, integrada, conectada,
governável, em rede, do conhecimento, de todos e democrática. Comunica ainda,
que foi enviado um telegrama de pêsames e solidariedade à família de Francelmo e
a Fuconams, entidade que foi presidida por ele, bem como à Assembléia Legislativa
de MS contra a instalação das usinas de cana e álcool na região do pantanal. No que
se refere as 2 atas pendentes da gestão anterior, o conselho encaminha que seja
aprovada pela presidência ad referendum, com anuência dos conselheiros Alcides
Mamizuka e Vera Graziano, que faziam parte da gestão anterior e estiverem presentes
naquelas reuniões. As atas da 47a reunião ordinária e 18a reunião extraordinária
serão publicadas no Diário Oficial do Município. O vice-presidente Shimizu, procede
a leitura da 48a reunião ordinária, que foi a reunião de posse dos novos membros do
Conselho para o biênio 2005-2007, que é aprovada na integralidade. A presidente
Mayla, procede a leitura da 19a reunião extraordinária, que elegeu a presidente e o
vice-presidente para a gestão 2005-2007, esta foi aprovada por unanimidade. A
seguir, o conselheiro Shimizu, no item proposição, apresenta moção para ser
encaminhada à II CNMA. O texto reforça proposta do Ministério do Meio Ambiente
no sentido de inserir as Conferências Nacional e Estadual ao Sistema Nacional do
Meio Ambiente (SISNAMA), na definição das políticas ambientais, amplia o processo
com Conferências Regionais e Municipais, enfatizando que Conselho Municipal de
Meio Ambiente com caráter deliberativo e a representação majoritária da sociedade
civil, previsto em lei municipal, possam organizar Conferência Municipal. A moção
é aprovada, será publicada no Diário Oficial do Município e apresentada pelo
delegado Shimizu na II CNMA. Fica aprovado que haverá duas listas de discussão na
internet, sendo ambas moderadas pelos conselheiros Shimizu e Mayla. O conselheiro
Régis Maciel deverá entregar o quanto antes a senha do atual yahoo grupos para os
novos moderadores. A nova lista que será aberta no grupos.com, será utilizada
apenas pelos atuais conselheiros titulares e suplentes do Comdema. Na Ordem do
Dia, se discutiu aspectos conceituais para definição de quantas e quais serão as
Comissões Técnicas que o Conselho entende adequadas neste momento. Após
intenso debate, se definiu consensualmente que haverá 4 Comissões Técnicas
permanentes: 1. Análise do Território e Gestão dos Recursos Naturais; 2. Política e
Gestão Ambiental; 3. Controle de Poluição e Gestão dos Resíduos; 4. Comunicação
e Educação Ambiental. Para acompanhar o processo de revisão do Plano Diretor,
se constituirá transitoriamente a Comissão Especial do Plano Diretor que deverá
funcionar até sua aprovação. Após, a sua implementação será fiscalizada pela
Comissão de Política e Gestão Ambiental, que entre outras atribuições, acompanhará
também o processo de construção da Agenda 21 Local. A composição das referidas
comissões, bem como seus respectivos coordenadores, será definida na próxima
reunião ordinária, marcada para o dia 19 de dezembro, às 14 horas, na Estação
Cultura. E nada mais havendo a tratar, a Presidente Mayla Yara Porto deu por
encerrada a reunião às 17 horas. Eu, Almira de Souza Silva lavrei a presente ata.
(21, 22, 23/12)

PORTARIA ASSINADA PELO SR. SUPERVISOR
DEPARTAMENTAL DE RECURSOS HUMANOS

PORTARIA N.º 66102/2005 - conceder a licença sem vencimentos solicitada
pelo servidor JOSUÉ NAZARENO DE LIMA, matrícula nº 36257-3, pelo
período de 02 (dois) anos, a partir de 02/02/2005.

PORTARIAS ASSINADAS PELO SR. PREFEITO
PORTARIA N.º 66099/2005 - nomear a partir de 01/12/2005, o senhor
FRANCISCO ANTONIO FLORES, R.G. Nº 9.855.888, para exercer o cargo em
comissão de Coordenador Setorial, junto a Secretaria Municipal de Finanças.

PORTARIA N.º 66094/2005 - nomear a partir de 19/12/2005, o senhor
CLAUDEMIR DE BARROS SILVA, R.G. Nº 38.889.153-1, para exercer o
cargo em comissão de Assessor Técnico Departamental nível VII, junto a
Administração Regional 09, da Coordenadoria Especial das Administrações
Regionais e Sub-Prefeituras, da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura.
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JUSTIFICATIVA ORDEM CRONOLÓGICA
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, nos termos do artigo 5º da Lei Federal
nº 8.666 de 21 de junho de 1.993, modificada pela Lei Federal nº 8.883, de 8 de junho de
1.994, IN 02/95 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, vem justificar o
pagamento fora da ordem cronológica, por se tratar de relevante interesse público, dos
seguintes serviços e fornecimentos, no mês de dezembro de 2.005.
RAZÃO SOCIAL VENC. .................... VALOR
AIMARA COM. REPRES. LTDA 30/08/05 .................. 33.060,00
BECTON DICKINSON IND. CIR. LTDA. 20/09/05 .................. 24.534,00
IND. FARMAC. RIOQUÍMICA LTDA. 20/08/05 .................. 23.776,70
GEOLAB IND. FARMAC. LTDA. 20/06/05 .................. 11.469,00
HORTOVET COM. PROD. AGROP. LTDA. 12/09/05 ....................... 576,00
PH7 COM. REPRES. PROD. P/ DIAG. LTDA. 05/10/05 .......................... 68,00
PH7 COM. REPRES. PROD. P/ DIAG. LTDA. 11/08/05 ....................... 113,00
PH7 COM. REPRES. PROD. P/ DIAG. LTDA. 29/08/05 ....................... 113,00
PH7 COM. REPRES. PROD. P/ DIAG. LTDA. 20/10/05 ....................... 113,00
TECMAT COM. SERV. TELEINF. LTDA. 30/10/05 .................... 6.140,92

GILBERTO LUIZ MORAES SELBER
Secretário Municipal Saúde

COORDENADORIA DISTRITAL DE SAÚDE NORTE
VIGILÂNCIA SANITÁRIA

PUBLICAÇÕES
N° PROTOCOLO: 05/60/02407 PN DE 22/11/2005
INTERESSADO: ACADEMIA JG SPORT LTDA. ME
ASSUNTO: LAUDO DE AVALIAÇÃO SANITÁRIA
CNAE: 9261-4/05
DEFERIDO

N° PROTOCOLO: 05/60/02218 PN DE 25/10/2005
INTERESSADO: INSTITUTO DO PÉ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. ME
ASSUNTO: LAUDO DE AVALIAÇÃO SANITÁRIA
CNAE: 9302-5/02
DEFERIDO

N° PROTOCOLO: 05/60/02408 PN DE 22/11/2005
INTERESSADO: CÉU AZUL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.
ASSUNTO: LAUDO DE AVALIAÇÃO SANITÁRIA
CNAE: 5133-0/01
DEFERIDO

N° PROTOCOLO: 05/60/02229 PN DE 26/10/2005
INTERESSADO: SPALO COMÉRCIO DE FRUTAS LTDA.
ASSUNTO: LAUDO DE AVALIAÇÃO SANITÁRIA
CNAE: 5133-0/01
DEFERIDO

N° PROTOCOLO: 05/60/02327 PN DE 10/11/2005
INTERESSADO: MARCIA ANGELA MONTENEGRO DA FONSECA LIMA
ASSUNTO: LAUDO DE AVALIAÇÃO SANITÁRIA
CNAE: 8515-4/03
DEFERIDO

N° PROTOCOLO: 05/60/02385 PN DE 18/11/2005
INTERESSADO: MINAS FRUTAS COMÉRCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA. ME
ASSUNTO: LAUDO DE AVALIAÇÃO SANITÁRIA
CNAE: 5133-0/01
INDEFERIDO POR INSUFICIÊNCIA E/OU INADEQUAÇÃO DE INFORMAÇÕES PARA AVALIAR AS
INSTALAÇÕES E ATIVIDADES (SUB-ITEM 5.1.3 DO ANEXO I DO DECRETO N° 15.038, DE 30/12/04),
COM RELAÇÃO AOS ASPECTOS RELACIONADOS NO VERSO DESTE.

N° PROTOCOLO: 05/40/04122 PL DE 21/11/2005
INTERESSADO: JDM COMÉRCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA. ME
ASSUNTO: LAUDO DE AVALIAÇÃO SANITÁRIA
CNAE: 5133-0/01
DEFERIDO

N° PROTOCOLO: 05/60/02268 PN
INTERESSADO: REDE NACIONAL DE DROGARIAS S/A
ASSUNTO: BAIXA DE CO-RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE MARCIO ROBERTO FRASSON SCAFI,
CRF/SP Nº 16644
DEFERIDO

N° PROTOCOLO: 05/60/02410 PN
INTERESSADO: E. C. CHRISTOFOLETTI LTDA. EPP
ASSUNTO: ASSUNÇÃO DE RESPONS. TÉCNICA DE ANA MARIA LADEIRA DE OLIVEIRA, CRF/PF N° 14234
DEFERIDO

N° PROTOCOLO: 05/60/02476 PN
INTERESSADO: UNIMART COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA.
ASSUNTO: ASSUNÇÃO DE CO- RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE ANTONIO MARCELO DE
ALMEIDA, CRF/SP N° 31246
DEFERIDO

N° PROTOCOLO: 05/60/02522 PN
INTERESSADO: CASTAGNOLLI E CASTAGNOLLI LTDA. ME
ASSUNTO: ASSUNÇÃO DE CO-RESPONS. TÉCNICA DE RAQUEL DIANA, CRF/SP Nº 16115
DEFERIDO

N° PROTOCOLO: 05/60/00539 PN
INTERESSADO: ROBERT BOSCH LTDA.
ASSUNTO: RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO DO DISPENSÁRIO DE
MEDICAMENTOS
INDEFERIDO

N° PROTOCOLO: 05/60/02308 PN
INTERESSADO: ROBERT BOSCH LTDA.
ASSUNTO: CANCELAMENTO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO/DESATIVAÇÃO DO CEVS DO
DISPENSÁRIO DE MEDICAMENTOS
DEFERIDO

N° PROTOCOLO: 05/60/02344 PN
INTERESSADO: EDSON HIROMU NAKAMURA
ASSUNTO: ASSUNÇÃO DE CO-RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE PATRÍCIA SEVERINO – CRF N°
38486 E PATRÍCIA ELENA BOMBARDI – CRF N° 35002
DEFERIDO

N° PROTOCOLO: 05/60/02362 PN
INTERESSADO: LAR DOS VELHINHOS DE CAMPINAS
ASSUNTO: BAIXA DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE ÉRIKA CRISTINA PIZO FERREIRA, CRN
3/SP N° 6986
DEFERIDO

N° PROTOCOLO: 05/60/02466 PN
INTERESSADO: CENTRO INFANTIL DE INVESTIGAÇÕES HEMATOLÓGICAS DR. DOMINGOS A.
BOLDRINI
ASSUNTO: BAIXA DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE SEBASTIANA DE FÁTIMA XAVIER
PASSINHO, CRF/SP N° F129126-9

DEFERIDO

N° PROTOCOLO: 05/60/01366 PN
INTERESSADO: M & L SOUSA FISIOTERAPIA S/C LTDA.
ASSUNTO: LICENÇA DE FUNCIONAMENTO INICIAL E ASSUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE
TÉCNICA DE LEANDRO ALBERTO DE SOUSA, CREFITO/SP N° 36006/F
DEFERIDO

N° PROTOCOLO: 05/60/02485 PN DE 28/11/2005
INTERESSADO: INSTITUTO DE PATOLOGIA DE CAMPINAS LTDA
ASSUNTO: LAUDO DE AVALIAÇÃO SANITÁRIA
CNAE: 8514-6/01
DEFERIDO

Campinas, 20 de dezembro de 2005
CELI V. R. MUNHOZ

Coordenadora da Vigilância Sanitária Norte

EXPEDIENTE  DESPACHADO  PELO  SR.
SECRETÁRIO  MUNICIPAL  DE  SAÚDE

EM 20 de Dezembro de 2005
Processo Administrativo n.º 04/10/52.322 - Interessado: SMS - Referência:
Concorrência n.º 048/2004 - Objeto: Registro de Preços de materiais de
consumo odontológico para uso na rede municipal de saúde.
Diante dos elementos constantes no presente processo administrativo e do
disposto no art. 3º do Decreto Municipal n.º 14.217/2003, AUTORIZO, com
fulcro nas Atas de Registro de Preços abaixo, a despesa no valor total de
R$146.705,85 (cento e quarenta e seis mil, setecentos e cinco reais e oitenta e
cinco centavos), a favor das empresas conforme segue:
Brasuture Indústria Comércio Importação Exportação Ltda, no valor de
R$11.220,00 (onze mil, duzentos e vinte reais), para o fornecimento do item
04, Ata n.º 129/2005;
Cristália Produtos Químicos Farmacêuticos Ltda, no valor de
R$21.480,00 (vinte e um mil, quatrocentos e oitenta reais), para o fornecimento
dos itens 61 e 89, Ata n.º 130/2005;
Portal Ltda, no valor de R$100.606,70 (cem mil, seiscentos e seis reais e
setenta centavos), para o fornecimento dos itens 01, 02, 09, 13, 14, 15, 16,
19, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 30, 38, 39, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51,
52, 53, 55, 56, 57, 58, 59, 64, 65, 66, 70, 71, 72, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81,
85, 86 e 87, Ata n.º 131/2005;
Dentária e Distribuidora Hospitalar Porto Alegrense Ltda, no valor de
R$13.399,15 (treze mil, trezentos e noventa e nove reais e quinze centavos),
para o fornecimento dos itens 08, 10, 11, 17, 18, 20, 32, 50, 60, 62, 63, 68,
73, 83, 84, 88 e 90, Ata n.º 132/2005.
À Secretaria Municipal de Administração – Coordenadoria de Planejamento
para encaminhamento ao Setor de Contabilidade via SIM, a seguir, à Secretaria
Municipal de Saúde, para gerenciamento e emissão das Ordens de Fornecimento.

GILBERTO LUIZ MORAES SELBER
Secretário Municipal de Saúde

EXPEDIENTE  DESPACHADO  PELO  SR.
SECRETÁRIO  MUNICIPAL  DE  SAÚDE

Em 20 de Dezembro de 2005
Processo Administrativo n.º 05/10/31.710 - Interessado: SMS - Referência:
Concorrência n.º 008/2005 - Objeto: Registro de Preços de material de
consumo odontológico para uso na rede municipal de saúde.
Diante dos elementos constantes no presente processo administrativo e do
disposto no art. 3º do Decreto Municipal n.º 14.217/2003, AUTORIZO, com
fulcro nas Atas de Registro de Preços abaixo, a despesa no valor total de
R$32.638,44 (trinta e dois mil, seiscentos e trinta e oito reais e quarenta e
quatro centavos), a favor das empresas conforme segue:
A. M. Moliterno - EPP, no valor de R$66,00 (sessenta e seis reais), para o
fornecimento do item 24, Ata n.º 368/2005;
Comercial Denk Ltda - EPP, no valor de R$1.134,00 (um mil cento e trinta
e quatro reais), para o fornecimento do item 20, Ata n.º 369/2005;
J. C. Comércio de Materiais Médico Odontológicos Ltda - EPP, no valor
de R$26.702,44 (vinte e seis mil, setecentos e dois reais e quarenta e quatro
centavos), para o fornecimento dos itens 1, 2, 3, 6, 13 e 14, Ata n.º 370/2005;
Portal Ltda, no valor de R$4.736,00 (quatro mil, setecentos e trinta e seis
reais), para o fornecimento dos itens 4 e 11, Ata n.º 371/2005.
À Secretaria Municipal de Administração – Coordenadoria de Planejamento
para encaminhamento ao Setor de Contabilidade via SIM, a seguir, à Secretaria
Municipal de Saúde, para gerenciamento e emissão das Ordens de Fornecimento.

GILBERTO LUIZ MORAES SELBER
Secretário Municipal de Saúde

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA
Protocolado n° 04/10/60623 - Interessada : Secretaria Municipal de
Cooperação nos Assuntos de Segurança Pública - Assunto: Contratação de
empresa para a realização de seguro em 16(dezesseis) veículos adaptados, que
compõem a frota de viatura de patrulhamento da Guarda Municipal de Campinas
– Prorrogação de Prazo por mais 12(doze) meses - Manifestação
Diante da manifestação da Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos de fls.263,
informando a inexistência de óbices legais ao deferimento do pedido de
prorrogação de prazo ao contrato celebrado entre a Municipalidade e a empresa
UNIBANCO AIG SEGUROS S.A., conforme condições estabelecidas na
Carta-Contrato n° 105/2004(fls.183/186) e na Lei Federal n° 8666/93,
AUTORIZO A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO por mais 12(doze)
meses, a partir de 20/12/2005, no valor de R$18.950,00(Dezoito Mil Novecentos
e Cinqüenta Reais). À Secretaria Municipal de Administração para os
procedimentos legais. Publique-se.

Campinas, 19 de dezembro de 2005
MÁRIO DE OLIVEIRA SEIXAS

Secretário
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DEPARTAMENTO DE CONTROLE URBANO
INDEFERIDOS
PROT. 04/10/66614 CLINICA MEDICA NOVA CAMPINAS OFTALMOLOGIA – PROT. 05/11/10813 FLAVIA
C PEDROSANTO

COMPAREÇA O INTERESSADO
PROT. 04/11/8464 CHIKA A IFEKAIBEYA – PROT. 05/10/55623 JC COM. DE LANCHES CAMPINAS
LTDA – PROT. 05/10/57153 ERIKA CARDOSO – PROT. 05/10/58206 ALDEIA DO MECO COM. E
RESTAURANTE LTDA – PROT. 05/11/5925 ELIANA D FERNANDES – PROT. 05/10/61988 ALEJANDRRO
LUIS L FREDERICK – PROT. 05/11/1469 ESCOLA INF. ESTAÇÃO CULTURA LTDA – PROT. 03/10/29283
GILBERTO P OLIVEIRA SANTOS – PROT. 5270/79 HELIO S PADILHA – PROT. 9426/61 ESCOLA
AMERICANA DE CAMPINAS.

ENGº. RICARDO CHIMIRRI CANDIA
Diretor Deptº. de Controle Urbano

DEPARTAMENTO DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO
DEFIRO PROJETO DE CONSTRUÇÃO RESIDENCIAL – SEMURB EXPRESSO
PROT. 05/11/12216 EDIVALDO ANDREO – PROT. 05/11/12109 FERNANDO ANTONIO
BRANQUINHO – PROT. 05/11/12215 ALESSANDRO G ANDREO

DEFIRO PROJETO DE CONSTRUÇÃO RESIDENCIAL
PROT. 05/11/11095, 05/11/11094, 05/11/11097, 05/11/11093, 05/11/11091, 05/11/11090, 05/11/11098, 05/11/
11096, 05/11/11092 COHAB CAMPINAS – PROT. 05/11/11386 MARCIO R Z CRUZ – PROT. 05/11/11430
LAUDINEI B DA SILVA

DEFIRO PROJETO DE CONSTR. COMERCIAL
PROT. 05/11/05530 NIVALDO TURMINA

DEFIRO PROJETO DE REGULARIZAÇÃO RESIDENCIAL
PROT. 05/11/258 ABIGAIL I DUARTE – PROT. 05/11/10814 JOSE R C DOS SANTOS – PROT. 30468/76
BENEDITO ALVES

DEFIRO PROJETO DE REGUL. DE AMPLIAÇÃO INDUSTRIAL
PORT. 23820/78 TAKITA SAMOMYA ENGª E CONSTRUÇÕES SOCIEDADE LTDA

DEFIRO PROJETO DE REGUL. COMERCIAL
PROT. 04/11/2551 ISMAR CURI

DEFIRO PROJETO DE REGUL. DE AMPLIAÇÃO COMERCIAL
PROT. 37405/91 NELSON S DOS REIS – PROT. 65176/98 ANTONIO B BESSA

DEFIRO PROJETO DE REGUL. DE AMPLIAÇÃO RESIDENCIAL
PROT. 7004/71 CELSO LASTORI – PROT. 04/11/11694 RICARDO G ROBERTI

INDEFERIDOS
PROT. 05/11/10657 COMERCIO DE PEÇAS USADAS GARCIA LTDA – PROT. 05/11/7797 JOSE L AMARO
– PROT. 05/11/11214 PROJETO C. DE EQUIP. DE INFORMATICA – PROT. 05/11/11161 GERSON GIULIANI
– PROT. 05/11/10973 MARCELO H LAURENTE – PROT. 05/11/11132 FELIPE FRACINI – PROT. 05/11/
2479 ALEXANDRE R DALPOZ

CONCEDIDO PRAZO DE 30 DIAS
PROT. 05/11/10236 HELKYER VICTOR FABIAN – PROT. 05/11/11588 EURIPEDES DE L TAVARES –
PROT. 05/11/10748 EDU C BECKER – PROT. 05/11/10960 PAULO C NUNES EVANGELISTA – PROT. 05/
11/11224 ESTACIONAMENTO CAMPARK LTDA – PROT. 05/11/11511 LUZIA X COELHO

PARA JUNTAR AO PROTOCOLO DE ORIGEM
PROT. 05/11/12220 ADRIANA S C BARRETO – PROT. 05/11/12225 PAULO S B GASPAR – PROT. 05/11/
12217 MARIA DE L G FERNANDES DA SILVA – PROT. 05/11/12200 IRACI A DA S SANCHES – PROT.
05/11/12199 SIMEI CONSCETTA – PROT. 05/11/12193 CLESIO P DUARTE – PROT. 05/11/12191 ARTHUR
M RAMOS

COMPAREÇA O INTERESSADO
PROT. 32878/79 FLAVIO J GIANONI – PROT. 4176/69 COHAB CAMPINAS – PROT. 05/11/11948 MARCOS
D BATISTA – PROT. 76754/01 VANEZA DA SILVEIRA –PROT. 13290/94 ANTONIO P BUTTINI – PROT.
28862/85 EDISON A C ALVES CORREA – PROT. 35397/81 SERGIO GAMA

DRA. SILVIA FARIA
Diretora Deptoº de Uso e Ocupação do Solo

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
Pregão Presencial  nº 027/2005, Protocolo nº C 005.11.2005 – Objeto:
referente ao Registro de Preços para AQUISIÇÃO DE ARROZ LONGO TIPO
1, para o Programa de Alimentação Escolar. Comunicado: O Sr. Diretor
Presidente da CEASA Campinas, no uso das atribuições que lhe confere o
Estatuto Social. RESOLVE: A vista da homologação da decisão do Pregoeiro e
da Equipe de Apoio, no processo Licitatório retro referido, resolve adjudicar
a empresa: BIGUA ALIMENTOS LTDA, para o item: Arroz longo tipo 1 pelo
preço de R$ 1,05 (um real e cinco centavos) por quilo.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

COMUNICADO
COMUNICAMOS que fica SUSPENSA “sine die” a abertura do Pregão
Presencial nº  030/05 -  Protocolo  nº  233/05 -  CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PELÍCULAS PARA
MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA DO MUNICÍPIO DE
CAMPINAS. A nova data para a disponibilização do edital, credenciamento,
entrega e abertura dos envelopes será comunicada oportunamente.

ASSESSORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

ÁREA DE LICITAÇÕES
AR 24, INCISO IV, LEI 8.666/93 - PROTOCOLO Nº 4285/05

– Becton Dickinson Ind. Cirurgicas Ltda., nota de empenho nº 4610/05,
para o item 02 no valor de R$ 375,00 ( trezentos e setenta e cinco reais).
– Maranata Com. Prod. Médico Hospitalares Ltda., nota de empenho nº 4611/05,
para o item 03, 05, 18 e 24 no valor de R$ 180,00 (Cento e oitenta reais).

AR 24, INCISO IV, LEI 8.666/93 - PROTOCOLO Nº 4448/05
– Londres Campinas Auto Peças Ltda-Me., nota de empenho nº 4613/05, para os
itens 01, 03, 04 e 05 no valor de R$ 193,00 (cento e noventa e trêrs reais).
– Napocar Peças e Serviços Ltda., nota de empenho nº 4614/05, para o item
02 no valor de R$ 81,10 (oitenta e um reais e dez centavos).

AR 24, INCISO IV, LEI 8.666/93 - PROTOCOLO Nº 4475/05
– Drogaria Amoreiras Ltda., nota de empenho nº 4607/05, para o item 03
no valor de R$ 3.300,00 (três mil e trezentos reais).
– Manualfarma Farm. De Manipulação Ltda-Me., nota de empenho nº
4608/05, para o item 04 no valor de R$ 27,00 (vinte e sete reais).
– Nova Natureza Farm. De Manipulação e Homeopatia Ltda-Me., nota
de empenho nº 4609/05, para os itens 01 e 02 no valor de R$ 80,58 (oitenta
reais e cinquenta e oito centavos).

Campinas, 20 de dezembro de 2005
ROBER TUFI HETEM

Presidente

TERMO DE RATIFICAÇÃO
– Protocolo nº 4348/2005
Ratifico o ato de dispensa de licitação referente a aquisição de cateter
endoscópico para bisturi de argônio compatível com a marca WEM, com base
no Artigo 25, I da Lei Federal nº 8.666/93.
Nota de empenho nº 4627/05
Firma: Tecnoclin Eletrônica Ltda- Me., no valor de R$ 626,02 (seiscentos
e vinte e seis reais e dois centavos).

Campinas, 20 de dezembro de 2005
ROBER TUFI HETEM

Presidente

PORTARIA Nº.025/2005
O Presidente do Hospital Municipal Dr. Mário Gatti, no uso de suas atribuições legais,
DETERMINA:

Art. 1º. Nomear os seguintes servidores, indicados pela Diretoria Técnica, para
compor a Equipe de Referência da Comissão de Captação de Órgãos do Hospital
Municipal Dr. Mário Gatti:
Vera Lúcia Aparecida Vicente Reche - Coordenadora
Salvador Affonso Fernandes Pinheiro – representante da área médica;
José Hugo Pierangeli – representante da área médica;
Ivens Barbosa Fernandes - representante da área médica;
Reginaldo Ribas de Alcântara - representante da área de enfermagem;
Elizandra Lara Leite - representante da área de assistência social.
Parágrafo único. O mandato dos servidores nomeados será de 02 (dois) anos, renováveis.

Art. 2º. A presente portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Campinas, 20 de dezembro de 2.005

ROBER TUFI HETEM
Presidente do HMMG

RESOLUÇÃO Nº 009/2005
CONSIDERANDO a necessidade de regulamentar, avaliar e instituir
procedimentos quanto à atribuições e funcionamento do Comitê Transfusional
do Hospital Municipal Dr. Mário Gatti, que desempenha suas atividades sem
instrumento formal de constituição;
CONSIDERANDO o teor da lei 9434/97, também conhecida como a Lei dos
Transplantes, que trata das questões da Disposição Post Mortem de tecidos,
órgãos e partes do corpo humano para fins de transplante; dos critérios para
transplante com doador vivo e das sanções penais e administrativas por seu
descumprimento;
CONSIDERANDO a regulamentação pelo Decreto n° 2268/97, que estabeleceu
o Sistema Nacional de Transplantes (SNT), os Órgãos Estaduais e as Centrais de
Notificação, Captação e Distribuição de Órgãos (CNCDOS);
CONSIDERANDO que em 2001 a Lei n° 10211/01 extinguiu a doação
presumida no Brasil e determinou que a doação com doador cadáver só ocorreria
com a autorização familiar, independente do desejo em vida do potencial doador,
invalidando os registros em documentos de identificação (RG) e Carteira Nacional
de Habilitação (CNH) relativos à doação dos órgãos como forma de manifestação
da vontade do potencial doador;
CONSIDERANDO que em 27/01/94 a Secretaria da Saúde do Estado criou a
Central de Notificação para coordenar e dar providências sobre o Sistema
Estadual de Doação, compondo-se de uma rede de hospitais conveniados ao
Sitema Único de Saúde (SUS) e da rede privada e em virtude de tais normas os
hospitais devem organizar-se internamente, com equipes multidisciplinares
para estudar o tema e servir como referência aos demais profissionais;
O Presidente do Hospital Municipal “ Dr. Mário Gatti “, no uso das suas
atribuições legais,
RESOLVE:

Art. 1º - Fica criada, no âmbito do Hospital Municipal “Dr. Mario Gatti” de
Campinas, a Comissão de Captação de Órgãos.

Art. 2º. Os objetivos, atribuições e processo de trabalho da Equipe de Referência da
Comissão de Captação de Òrgãos do HMMG encontram-se disciplinados no Regimento
Interno da Comissão de Captação de Órgãos do Hospital Municipal Dr. Mário Gatti.

Art. 3º. A Equipe de Referência da Comissão de Captação de Òrgãos do HMMG
será constituida por no mínimo 5 (cinco) profissionais, representantes das
áreas médica, de enfermagem, serviço social e outros profissionais afins,
indicados pelo Diretor Técnico e submetidos à aprovação pelo Presidente do
Hospital Municipal Dr. Mário Gatti.
Parágrafo único. Após aprovação dos indicados pelo Presidente do HMMG,
este efetuará a nomeação da equipe de referência através de Portaria, para
mandatos de 02 (dois) anos, renováveis.

Art. 4º - A Comissão realizará reuniões fixas semestrais, ou sempre que necessário
através de convocação extraordinária contendo a data da reunião e pauta.
Parágrafo primeiro. Será lavrada Ata de toda reunião realizada, arquivadas
em pasta própria.
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Art. 5º. Neste ato publica-se o Regimento Interno da Comissão de Captação de
Órgãos do Hospital Municipal Dr. Mário Gatti.

Art. 6º. A presente Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas
disposições em contrário.

Campinas, 20 de dezembro de 2.005
ROBER TUFI HETEM

Presidente do HMMG

REGIMENTO   INTERNO  DA  COMISSÃO  DE
CAPTAÇÃO  DE  ÓRGÃOS  DO  HOSPITAL  MUNICIPAL

DR.  MÁRIO   GATTI

CAPÍTULO I
Das Equipes de Referência

Art. 1º. A Comissão de Captação de Órgãos do Hospital Municipal Dr. Mário
Gatti será composta e gerida por equipe de referência constituida por no mínimo
5 (cinco) profissionais, representantes das áreas médica, de enfermagem, serviço
social e outros profissionais afins, através de indicação da Diretoria Técnica,
com ratificação e nomeação pela Presidência do Hospital Municipal Dr. Mário
Gatti, tendo como objetivo:
I. Elaborar um projeto de ação;
II. Elaborar um regimento interno;
III. Fazer a divulgação da proposta de ação entre os servidores, diretores e
usuários do serviço;
IV. Assessorar e/ou capacitar a equipe médica e de enfermagem em todo o
processo da captação de órgãos;
V. Desenvolver ações permanentes, integradas com a Central de Captação da
Unicamp;
VI. Participar de reuniões, fóruns, seminários e congressos afins;
VII. Elaborar e manter atualizados os dados estatísticos sobre os óbitos, doações
e impecílhos às mesmas;
VIII. Elaborar o fluxograma das ações do potencial doador.

Art. 2º. A substituição da equipe de referência deverá ser feita por solicitação da
Diretoria Técnica do Hospital Municipal Dr. Mário Gatti, sempre que esta
julgar necessário, sujeita a ratificação pela Presidência.

CAPÍTULO II
Dos Princípios

Art. 3º. A retirada “Post Mortem” de tecidos, órgãos ou partes do corpo humano
destinados a transplantes ou tratamento, deverá ser precedida de diagnóstico de
morte encefálica, constatada e registrada por dois médicos, sendo que um deles
deverá ser de equipe de neurologia e, não participantes da equipe de remoção e
transplante, mediante utilização de critérios técnicos e clínicos definidos por
resolução do Conselho Federal de Medicina (CFM), pela Lei nº 9434/97;

Art. 4º. Após a retirada de partes do corpo, o cadáver deverá ser condignamente
recomposto e entregue aos parentes do morto ou seus responsáveis legais para
o devido sepultamento (Lei nº 9434/97);

Art. 5º. A retirada de tecidos, órgãos e partes do corpo de pessoas falecidas,
para transplantes ou outra finalidade terapêutica, dependerá da autorização do
cônjuge ou parente, maior de idade, obedecida a linha sucessória, reta ou colateral,
até o segundo grau inclusive, firmada em documento subscrito por duas
testemunhas (Lei nº 10211/01);

Art. 6º. A lei disporá sobre as condições e os requisitos que facilitem a remoção
de órgãos, tecidos e substâncias humanas para fins de transplante, pesquisa e
tratamento, bem como a coleta, processamento e transfusão de sangue e seus
derivados, sendo vedado qualquer tipo de comercialização;

Art. 7º. É atribuição do Sistema Nacional de Transplante (SNT), gerenciar a lista
única nacional de receptores, com todas as indicações necessárias à busca, em todo
território nacional, de tecidos, órgãos e partes compatíveis com suas condições
orgânicas (Artigo 4º, parágrafo III, Decreto 2268, de 30 de junho de 1997).

CAPÍTULO III
Das Diretrizes

SEÇÃO I
Da Comprovação da Morte

Art. 8º. A retirada de tecidos, órgãos e partes poderá ser efetuada no corpo de
pessoas com morte encefálica:
I. O diagnóstico de morte encefálica será confirmado, segundo critérios clínicos
e tecnológicos estabelecidos em resolução do Conselho Federal de Medicina
(CFM), por dois médicos, no mínimo, um dos quais com título de especialista
em neurologia, reconhecido no país (Decreto 2268, 30/06/97).
II. Constatada e documentada a morte encefálica, deverá o médico assistente
direto do caso, ou o médico responsável do setor, ou o Diretor Clínico do
hospital juntamente com o enfermeiro ou a assistente social, comunicar os
fatos aos responsáveis legais do pacientes, se houver e, à Central de Notificação,
Captação e Distribuição de Órgãos a que estiver vinculado à unidade hospitalar
onde o mesmo estiver internado;
III. O Termo de Declaração de Morte Encefálica, devidamente preenchido e
assinado, juntamente com os exames complementares utilizados para o
diagnóstico da mesma, deverão ser feitos em duas vias a serem arquivadas no
próprio prontuário do paciente e sua segunda via entregue a Central de Captação.

Art. 9º. Antes da realização da necrópsia, obrigatória por lei, a retirada de
tecidos, órgãos e outras partes, poderá ser efetuada se estes não tiverem relação
com a causa mórtis, circunstância a ser mencionada no respectivo relatório,
com cópia que acompanhará o corpo à instituição responsável pelo
procedimento médico-legal (Decreto 2268, 30/06/1997).
Parágrafo único: Excluem-se do disposto neste artigo os casos de mortes ocorridas
sem assistência médica ou em decorrência de causa mal definida ou que necessite ser
esclarecida diante de suspeita de crime, quando a retirada, observadas as demais

condições estabelecidas neste Decreto, dependerá de autorização expressa do médico
patologista ou legista (Decreto 2268, 30/06/1997).

CAPÍTULO IV
Dos procedimentos com doador em Parada Cárdio-Respiratória e

com Potencial Doador em Morte Encefálica
SEÇÃO I

Doador em Parada Cárdio-Respiratória
Art. 10. Ao constatar o óbito, ou seja, a parada cárdio-respiratória irreversível,
em pacientes entre 2 a 80 anos e sem contra-indicações de doenças infecciosas
(HIV, Hepatites B e C) e septicemia o médico responsável pelo doente deverá:
I. Manter protegidas as córneas do potencial doador com gaze umidecida em
soro fisiológico;
II. Contactar a família para verificar o seu desejo de doar;
III. Contactar a Central de Captação (Unicamp) e seguir as orientações recebidas;
IV. Colher exames necessários de acordo com as orientações da Central de
Captação;
V. Abertura da AIH pelo médico assistente;
VI. Realizar-se-a a retirada das córneas pela equipe de oftalmologia da Central
de Captação da Unicamp no local onde o óbito aconteceu ou no necrotério do
hospital;
VII. A retirada das córneas só poderá ser feita até no máximo 6 (seis) horas após
constatado o óbito;
VIII. Após a retirada, proceder a liberação do corpo de acordo com a rotina e
o fluxo estabelecido pelo hospital.

SEÇÃO II
Potencial Doador em Morte Encefálica

Art. 11. Considera-se como “Potencial Doador em Morte Encefálica” todo
paciente com diagnóstico de morte encefálica.

Art.12. A abertura do protocolo de morte encefálica independe de doação e a
notificação à Central de Captação deverá ser feita em todos os casos em que
houver evolução dos pacientes para a mesma.

Art. 13. Para a constatação do diagnóstico de morte encefálica é necessário
certificar-se de que:
I. O paciente tenha identificação e registro hospitalar;
II. A causa do coma seja conhecida e estabelecida;
III. O paciente não esteja hipotérmico (temperatura menor que 35º C)
IV. O paciente não esteja usando drogas depressoras do Sistema Nervoso Central
(12 horas para benzidiazepínicos e 24 horas para barbitúricos);
V. O paciente não esteja em hipotensão arterial.
VI. O médico assistente deverá corrigir as alterações hemodinâmicas, metabólicas
e outras, a fim de se restabelecer as funções vitais do potencial doador, seguindo
a proposta estabelecida pelo protocolo;

Art. 14. A morte encefálica será caracterizada através da realização de exames
clínicos e complementares durante intervalos de tempos variáveis, próprios
para determinadas faixas etárias, conforme o protocolo.

Art. 15. Ao detectar-se a morte encefálica (coma aperceptivo com ausência de
atividade motora supra-espinhal e apnéia) a equipe que assiste o paciente deverá:
I. Iniciar o protocolo para constatação de morte encefálica, realizando os
primeiros exames clínicos (2 vias);
II. Avisar a Central de Captação (Unicamp) nos casos em que o primeiro exame
seja positivo;
III. Solicitar à família a doação dos órgãos. Se for autorizado, deverá ser assinado
o termo de autorização (2 vias);
IV. Realizar os exames de laboratório solicitados pela central de captação,
sendo que alguns são feitos no próprio hospital e outros na Unicamp;
V. Realizar os exames clínicos novamente, de acordo com a tabela de tempo e
idade do paciente;
VI. Realizar o exame complementar “Doppler Transcraniano”. Este exame é
realizado pela equipe de captação da Unicamp;
VII. Realizar os procedimentos para a manutenção da vida do potencial doador;
VIII. Realizar a retirada dos órgãos pelas equipes especializadas;
IX. Liberar o corpo para o funeral ou para o Instituto Médico Legal (IML);

Art. 16. Os exames clínicos deverão ser feitos por dois médicos diferentes, um
no primeiro momento e outro no segundo momento, sendo que o segundo
exame deverá ser acompanhado por um médico neurologista.

Art. 17. O protocolo de morte encefálica, os exames realizados e o termo de autorização
de doação deverão sempre ser feitos em duas vias, ficando uma no prontuário do
paciente e outra que deverá ser entregue à Central de Captação (Unicamp).

Art. 18. Em caso de dúvida quanto aos procedimentos, o responsável deverá
entrar em contato com a equipe de referência do Hospital Municipal Dr. Mário
Gatti ou na falta dela, com a Central de Captação de Órgãos da Unicamp pelos
telefones 3744-4545 cód. Bip 5984.

CAPÍTULO V
Das Responsabilidades

SEÇÃO I
Da Diretoria do HMMG

Art. 19. Cabe à Diretoria do Hospital Municipal Dr. Mário Gatti:
I. Instituir a equipe de referência;
II. Apoiar técnica e financeiramente os procedimentos referentes a captação de órgãos;
III. Viabilizar condições para o trabalho da equipe de referência e dos demais profissionais,
bem como reuniões, foruns, debates, seminários, cursos, encontros, etc;
IV. Instituir este regimento a todos os coordenadores, gerentes e chefes de
serviço da área médica;
V. Acompanhar o trabalho da equipe de referência e dos demais profissionais
que atuarem na captação de órgãos;
VI. Solicitar dos gerentes de departamentos (UTIs Adulto e Pediátrica, PSs
Adulto e Infantil, Enfermarias, etc) os procedimentos em relação a captação de
órgãos contidos neste documento;
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SEÇÃO II
Da Equipe de Referência

Art. 20. Cabe à Equipe de Referência da Captação de Órgãos do Hospital
Municipal Dr. Mário Gatti:
I. Elaborar um plano de trabalho e um Regimento Interno;
II. Manter a Diretoria do HMMG informada através de relatórios e/ou reuniões
sobre os procedimentos e assuntos referentes a captação de órgãos a nível
macro e micro;
III. Participar das reuniões, cursos, encontros, fóruns de discussão, etc, sobre o tema;
IV. Manter atualizada as informações sobre o tema e torná-los de fácil acesso
aos demais profissionais;
V. Apoiar tecnicamente os demais profissionais, sempre que for solicitado;
VI. Participar da rede de trabalho (Ogs, ONGs, Central de Captação, etc) do
município;

SEÇÃO III
Dos Coordenadores, Gerentes e Chefes de Serviço

Artigo 21. Cabe aos Coordenadores, Gerentes e Chefes de Serviço:
I. Instituir este Regimento às respectivas equipes de trabalho (médicos,
enfermeiros, serviço social, etc);
II. Viabilizar condições para que as equipes médicas, de enfermagem, e serviço
social realizem todos os procedimentos necessários que antecedem a retirada
dos órgãos no próprio local onde o paciente estiver internado (UTIs Adulto e
Pediátrica, PSs Infantil e Adulto, enfermarias, etc);
III. Acompanhar e supervisionar os procedimentos que antecedem a retirada
dos órgãos;
IV. Solicitar das equipes os respectivos procedimentos em relação a captação de
órgãos contidos neste documento;
V. Manter livro de registro atualizado das notificações de morte encefálica;
VI. Orientar a equipe médica para a abertura de AIHs com o código 62.001.00-
0 de busca ativa, sempre que for detectado um potencial doador;

SEÇÃO IV
Das Equipes Médicas, de Enfermagem e do Serviço Social

Art. 22. Cabe às Equipes Médicas, de Enfermagem e do Serviço Social
I. Conhecer e praticar o Regimento Interno sobre doação de órgãos;
II. Detectar potencial doador;
III. Iniciar protocolo para detecção de morte encefálica;
IV. Notificar a Central de Captação (Unicamp);
V. Informar a família sobre o processo de doação de órgãos;
VI. Informar à chefia, ou na ausência desta, a quem estiver responsável sempre
que se identificar um potencial doador;
VII. Abertura de AIH com o código 62.001.00-0, de busca ativa, sempre que se
identificar um potencial doador pelo protocolo clínico já realizado;
VII. Realizar todos os procedimentos necessários, que antecedem a retirada dos
órgãos, no próprio local onde o paciente estiver internado;

CAPÍTULO VI
Das Disposições Finais

Art. 23. A família do doador múltiplo terá direito aos benefícios previstos em
lei, sendo que eventuais ônus por concessão de benefícios legais não serão
imputáveis ao Hospital Municipal Dr. Mário Gatti.

Art. 24. Este Regimento Interno entra em vigor na data de sua publicação.

CONVOCAÇÃO
CONVOCAMOS a Sr. LUIZ ANTÔNIO DE LARA GARCIA,, portador do
RG n.º 00000021448709X, a comparecer em 05 (cinco) dias úteis a contar
desta convocação na Informática de Municípios Associados S/A - IMA,
situada à Rua Ataliba Camargo Andrade 47, Cambuí, Campinas/SP, sob pena de
ser entendido o não comparecimento como desistência da vaga para o cargo
01- Auxiliar Administrativo, para o qual foi aprovado e classificado em 3º
lugar no Concurso Público 001/2003 desta empresa.
(21, 22, 23/12)

Para atendimento do disposto no parágrafo 2º do artigo 15
da Lei 8.666/93 torna público o(s) preço(s) registrado(s)

no(s) resumo(s) de ata(s):
Pregão n. 2005/93 - Registro de preços - Objeto: caixa de proteção para
hidrômetro. Empresa: Doal Plastic Ind. Com. Ltda; Valor Untiário: R$ 36,00/
pç; Vigência: 12 meses.

GUSTAVO SCHMUTZLER MOREIRA
Gerente de Compras e Licitações.

RESUMO DE ADITAMENTO
N. 2 CONTR 2004/3836 Contr.: A. Kirshnick Veículos; Pre 23/04; Objeto:
revisão de quilometragem marca Kia; Vigência: 2 meses.

N. 2 CONTR 2004/3738 Contr.: Sérgio Bagatin Me; TP 49/03; Objeto: loc.
cavalo mecânico e prancha; Vigência: 12 meses; preços: reajuste na ordem de
4%; Valor Total R$ 121.947,80.
DIRETORIA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA E DE RELAÇÕES C/ INVESTIDORES

HOMOLOGAÇÃO
Pregão n. 2005/109 - Presencial. Objeto: Aquisição de peças e acessórios
originais utilizados pelo fabricante da linha automotiva Mercedes Benz veículos
pesados. COMUNICAMOS a homologação do pregão, com adjudicação do
objeto à empresa Importadora Alvamar Comércio de Peças para Autos Ltda.,
com o percentual de 42% de desconto sobre a lista de preços do fabricante
datada de 01.10.2005, pelo período de doze meses.

Pregão n. 2005/111 - Presencial. Objeto: Aquisição de ácido fluossilícico.
COMUNICAMOS a homologação do pregão, com adjudicação do objeto pelo
menor preço global à empresa Terceiriza Comércio e Representações Cruzeiro
Ltda., valor total de R$ 63.360,00, pelo período de doze meses.

GERÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES

DECRETO  LEGISLATIVO  Nº  2359,  DE  20  DE
DEZEMBRO  DE  2005

Concede o Título de Cidadão Campineiro ao Cônego
Antonio Teixeira Filho

A Câmara Municipal aprovou e eu, Dário Saadi, seu Presidente, promulgo o
seguinte Decreto Legislativo:

Art. 1º - Fica concedido o Título de Cidadão Campineiro ao Cônego Antonio
Teixeira Filho, pelos relevantes serviços prestados no Município de Campinas.

Art. 2º - Ao homenageado será entregue pergaminho contendo um resumo
deste Decreto Legislativo.

Art. 3º - As despesas decorrentes do cumprimento deste Decreto Legislativo
correrão por conta de verbas próprias da Secretaria da Câmara Municipal,
consignadas no orçamento, suplementadas se necessário.

Art. 4º - Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

Campinas, 20 de dezembro de 2005.
DÁRIO SAADI

Presidente
autoria: Vereador Vinicius Gratti
PUBLICADO NA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINAS AOS 20 DE DEZEMBRO DE 2005.

TADEU EXPEDITO FIGUEIREDO
Diretor Geral

DECRETO  LEGISLATIVO  Nº  2360,  DE  20  DE
DEZEMBRO  DE  2005

Aprova o Parecer do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo
referente às Contas da Prefeitura Municipal de Campinas, do

Exercício de 1999, conforme Processo n. 139.939
A Câmara Municipal aprovou e eu, Dário Saadi, seu Presidente, promulgo o
seguinte Decreto Legislativo:

Art. 1º - Fica aprovado o Parecer do Tribunal de Contas do Estado de São
Paulo, referente às contas da Prefeitura Municipal de Campinas, do exercício
financeiro de 1999.

Art. 2º - Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

Campinas, 20 de dezembro de 2005.
DÁRIO SAADI

Presidente
autoria: Comissões de Finanças e Orçamento e Constituição, Legalidade e Redação
PUBLICADO NA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINAS AOS 20 DE DEZEMBRO DE 2005.

TADEU EXPEDITO FIGUEIREDO
Diretor Geral
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